जिल्हा

जियोिि

सजितीकडील

रस्ते

क्षेत्रासाठी लेखाजिर्ष 3054 व 5054 अंतर्षत
उपलब्ध होणाऱ्या जिधीतूि करावयाच्या रस्ते
बांधणीबाबत िार्षदिषक सूचिा.
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बांधकाि भवि, 25 िर्षबाि पथ,
फोर्ष ,िंबई - 400 001
तारीख: 03 सप्र्ें बर, 2016
वाचा :- १) िासि जिणषय, जियोिि जवभार् क्र.जिवायो-1007/प्र.क्र.39/का-1444,
जदिांक 16 फेब्रवारी, २००८.
२) िासि जिणषय, जियोिि जवभार् क्र.जडएपी-1014/प्र.क्र.295/का-1481,
जदिांक 17 जडसेंबर, 2014.
3) िासि पजरपत्रक क्र. ग्रासयो-2015/प्र.क्र.8/पं.रा.-7, जद.11 जडसेंबर, 2015

प्रस्ताविा सि 2001-2021 च्या रस्ते जवकास आराखडयािसार िहाराष्ट्र राज्यात इतर जिल्हा िार्ष व
ग्रािीण िार्ष यांची एकूण प्रस्ताजवत लांबी साधारणत: 2,36,000 जक.िी. इतकी आहे . एवढया प्रचंड
लांबीपैकी काही लांबी प्रधाििंत्री ग्राि सडक योििा आजण िख्यिंत्री ग्राि सडक योििेत अंतभूषत आहे.
तर उवषजरत लांबी जिल्हा पजरर्दे कडे आहे. प्रत्यक्षात रस्त्यांची िोठया प्रिाणातील लांबी व जिल्हा
जियोिि सजिती, आजदवासी जवकास जवभार्, ग्राि जवकास जवभार्ाकडील रस्ते दरुस्तीसाठी उपलब्ध
होणारा ियाजदत जिधी यािळे रस्ते या क्षेत्रासाठी उपलब्ध होणाऱ्या जिधीचा सयोग्य वापर व्हावा,
कािांिध्ये ससूत्रता राहावी त्याचप्रिाणे कािांत व्व्दरूक्ती (duplication)

होऊ िये या दृव्ष्ट्र्िे

सवषसिावेिक िार्षदिषक सूचिा दे ण्याची बाब िासिाच्या जवचाराधीि होती. त्यास अिसरूि राज्य
स्तरीय योििा व जिल्हा जियोिि सजिती यांच्यािाफषत रस्ते क्षेत्रासाठी िो जिधी उपलब्ध करूि जदला
िातो त्या अंतर्षत इतर जिल्हा िार्ष व ग्रािीण िार्ष या क्षेत्राचा जवकास सिन्यायी पध्दतीिे होण्यासाठी
खालीलप्रिाणे िार्षदिषक सूचिा जिर्षजित करण्याची बाब िासिाच्या जवचाराधीि होती.

िासि जिणषय :जिल्हा वार्षर्क योििेअंतर्षत राबजवण्यात येणाऱ्या ग्रािीण रस्ते जवकास व ििबूतीकरण

"

3054-िार्ष व पूल, 04 - जिल्हा व इतर िार्ष, 800 - इतर खचष, ग्रािीण रस्त्यांचा जवकास व
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ििबूतीकरण, 31, सहाय्यक अिदािे (वेतिेतर)" आजण इतर जिल्हा रस्ते जवकास व ििबूतीकरण "
5054- िार्ष व पूल यावरील भांडवली खचष, 04, जिल्हा व इतर िार्ष, 800-इतर खचष, इतर जिल्हा
रस्त्यांचा जवकास व ििबूतीकरण, 53-िोठी बांधकािे ” या जिल्हास्तरीय योििेअंतर्षत हाती घेण्यात
येणाऱ्या रस्त्यांच्या कािांकजरता या िासि जिणषयान्वये पढीलप्रिाणे िार्षदिषक सूचिा जवजहत करण्यात
येत आहेत:(1)

इतर जिल्हा िार्ष व ग्रािीण िार्ाची कािे जिल्हा जियोिि सजितीकडे प्रस्ताजवत करतािा रस्ते
जवकास योििा आराखडा २००१-२०२१ िधील रस्त्यांची कािे प्रस्ताजवत करण्यात यावीत.
अिी कािे खालील ििूद प्राधान्यक्रिािे प्रस्ताजवत करावीत :1.1)

पलांच्या जियजित सवेक्षणािध्ये िे पूल / िोऱ्या किकवत व असरजक्षत र्ाले
असूि त्यांची पिबांधणी आवश्यक आहे असे पूल व िो-या. (दरुस्ती िाही.)
ज्या ग्रािीण िार्ष व इतर जिल्हा िार्ावरील वाहतूक परािळे खंडीत होण्याचे
प्रिाण हे जवजहत केलेल्या जिकर्ांपेक्षा िास्त आहे , अिा रस्त्यांवरील पलांची
कािे. ( सवष रस्ते बारिाही वाहतकीचे असावेत.)

1.2)

ज्या िार्ावर िास्त वाहतूक वाढलेली आहे त्याची जवजहत जिकर्ािसार
पडताळणी करूि अिा रस्त्यांची कािे, पूल / िोऱ्या आजण सर्लेली लांबी
(Missing Link),

1.3)

त्यािंतर अत्यंत खराब र्ालेल्या लांबीतील रस्ते सधारणेची कािे ,

1.4)

कोकण जवभार्ािधील किकवत व अरुंद साकव पलांचे (पादचारी िार्ष)
पिबांधकाि करण्याचा सध्दा त्यात सिावेि असावा. िक्य असल्यास
साकवाऐविी एकपदरी (4.25 िी. रुंद) पलाचा सिावेि करावा.

(2)

जिल्हा पजरर्दे स दरवर्ी उपलब्ध होणाऱ्या जिधीपैकी 20 र्क्के जिधी िवीि िोडणी अव्स्तत्वात
िसलेली लांबी (Missing link िोडणे) व 65 र्क्के जिधी रस्ते ििबूतीकरण व दिोन्नतीसाठी
करण्याकरीता राहील. उवषजरत 15 र्क्के पूल व िोऱ्यांच्या कािाकजरता वापरता येईल. ज्या
जिल्हा पजरर्दे कडे िवीि िोडणीचा पूल व िोऱ्यांचा प्रस्ताव िसेल त्या जिल्हा पजरर्दे स 100
र्क्के जिधी रस्ते ििबूतीकरण व दिोन्नती करण्याकरीता वापरण्याची िभा राहील.
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(3)

प्रस्ताव सादर करतािा जवचारात घ्यावयाच्या सवषसाधारण िार्षदिषक सूचिा खालीलप्रिाणे
आहे त:3.१) राज्यािध्ये ग्रािीण रस्त्यांची एकूण लांबी साधारणत: 2,36,000 जक.िी. आहे . िख्यिंत्री
ग्राि सडक योििेिध्ये एक र्ाव एक रस्ता या धोरणािसार कोअर िेर्वकष तयार
करण्यात आलेले आहे . या कोअर िेर्वकषिधील रस्त्यांची जिवड करतािा िासि
पजरपत्रक, ग्राि जवकास जवभार्,

क्र.ग्रासयो-2015/प्र.क्र.8/पंरा-7, जद. 11 जडसेंबर,

2015 चा अवलंब करण्यात येत आहे . यािध्ये कोअर िेर्वकषिधील सवष रस्त्यांची
तालकाजिहाय प्राधान्यक्रि यादी तयार करण्यात आलेली आहे. प्रत्येक रस्त्याला र्ण
दे ण्यात आलेले आहेत.
या कोअर िेर्वकष व्यजतजरक्त उवषजरत रस्त्यांचे सवेक्षण व प्राधान्यक्रि यादी
उपरोक्त जदिांक 11 जडसेंबर, 2015 च्या िासि पजरपत्रकािसार जिल्हा पजरर्दे च्या
बांधकाि जवभार्ािे तयार करावेत. असे करतािा इतर जिल्हा िार्ष व ग्रािीण रस्ते
यांच्याकजरता तालका स्तरावर PCI आधारे वेर्वेर्ळ्या प्राधान्यक्रि याद्या तयार करण्यात
याव्यात व जिल्हा जियोिि सजितीिाफषत इतर जिल्हा िार्ष व ग्रािीण िार्ष यांच्याकजरता
त्या जिल्यास दे ण्यात येणाऱ्या जियतव्ययाच्या उपलब्धतेिसार तालकाजिहाय िो जिधी
उपलब्ध असेल त्याप्रिाणे कायषकारी अजभयंता, प्रधाििंत्री ग्राि सडक योििा
यांचेकडील तालकाजिहाय प्राधान्यक्रि यादी व जिल्हा पजरर्द, बांधकाि जवभार्ाकडील
यादी यांचे एकत्रीकरण करण्यात येऊि िख्यिं त्री ग्राि सडक योििेअंतर्षत
िंिूर/प्रस्ताजवत रस्ते वर्ळू ि उवषजरत रस्त्यांपैकी प्राधान्यक्रि यादीिसार/र्णांकिािसार
पात्र रस्ते जिवडण्यात यावेत व तालकाजिहाय इतर जिल्हा िार्ष व ग्रािीण िार्ष यांचा
प्राधान्यक्रि जिजित करण्यात यावा.
जिल्हा पजरर्दे ला उपलब्ध करुि दे ण्यात आलेल्या जियतव्यय व दाजयत्व यांचा
िेळ घालण्यात यावा. दाजयत्वाच्या कािांिा प्रथित: पूणष जिधी दे ऊि उरलेल्या जिल्लक
जिधीतूि िवीि कािांसाठी जदडपर्ीत जियोिि करावे. तदिंतर हा जिधी तालक्याच्या
भौर्ोजलक क्षेत्रािसार वार्प करण्यात यावा. तालकाजिहाय उपलब्ध जिधी व प्राधान्यक्रि
यादी यांच्या आधारेच रस्त्यांची जिवड करण्यात यावी. रस्त्यांचे फक्त खडीकरण घेण्यात
येणार िाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच पलांची कािे िोडरस्त्यासह घेणे बंधिकारक
राहील.
रस्त्यांचे प्रस्ताव करतािा जकिाि एक जकलोिीर्र लांबी घेण्यात यावी. PCI
रजिस्र्र, प्राधान्यक्रि यादी िख्य कायषकारी अजधकारी, जिल्हा पजरर्द यांच्या िान्यतेिे

पष्ृ ठ 9 पैकी 3

िासि जिणषय क्रिांकः जिवायो- 2015/प्र.क्र.191/पंरा-8

अंजति करावी. PCI (Pavement Condition Index) सव्हेक्षण दर दोि वर्ांिी करण्यात
यावे.
PCI सव्हेक्षणासाठी प्रधाििंत्री ग्राि सडक योििेचे ऑपरेिि िॅन्यअलिधील
िार्षदिषक सूचिांचा वापर करण्यात यावा.
प्राधान्यक्रि यादी दरवर्ी सधाजरत करण्यात यावी. एखादा रस्ता ज्यावर्ी
िंिूर होईल त्यािंतर पढील चार वर्े त्या रस्त्यांच्या लांबीचा सिावेि प्रस्तावात
करण्यात येऊ िये.
जिल्हा जियोिि सजितीस अंजति प्रस्ताव िख्य कायषकारी अजधकारी, जिल्हा
पजरर्द यांिी उपरोक्त पध्दत अवलंजबल्याची खात्री र्ाल्यािंतर सादर करावा.
3.२) िासिस्तरावरूि वेळोवेळी ई-िेलद्वारे / र्पालाद्वारे पाठजवण्यात आलेल्या पत्रातील कािे
वरील (3.१) िध्ये ििद जिकर् जवचारात घेऊि प्रस्ताजवत करण्याबाबत कायषकारी
अजभयंता, बांधकाि जवभार्, जिल्हा पजरर्द यांिी योग्य ती कायषवाही करावी.
3.३) कािे प्रस्ताजवत करतािा उपलब्ध जियतव्यय, सद्य:व्स्थतीत हाती घेण्यात आलेल्या
कािांची उवषजरत ककित व िवीि कािांचा उपलब्ध वाव जवचारात घेऊि ककितीत िोठ्या
प्रिाणात वाढ होणार िाही, याची दक्षता घेऊि अत्यंत िहत्चाची कािे तालकाजिहाय
प्राथम्यक्रिािसार प्रस्ताजवत करावीत.
3.४) कािांचे प्रस्ताव सादर करतािा ते िास्तीत िास्त पजरपूणष असावेत. जविेर्त: पलांची कािे
िंिूर करुि घेण्यात येतात, परंत त्या िंिूर पलांचे िोडरस्ते तयार िसतात अथवा
पलांच्या कािांिध्ये त्यांचा सिावेि िसतो,

िं िर
ू पलांचे बांधकाि पूणष होते, परंत

िोडरस्त्या अभावी तयार र्ालेला पूल जविावापर पडू ि राहतो.
भांडवली खचष

त्यािळे िासिाचा

जिष्ट्फळ ठरतो, तसेच िोठ्या प्रिाणावर पलांची कािे िंिूर होतात.

तथाजप, कािे िंिूर र्ाल्यािंतर त्या कािांचे संकल्पजचत्र तयार करण्यास वेळ िातो व
िंिरीिंतर संकल्पजचत्रास िान्यता जिळजवण्यात येते व त्यािंतर कािाच्या जिजवदा
काढणे, कायारंभ आदे ि दे णे या बाबी केल्या िातात. त्यािळे प्रत्यक्ष कािास सरुवात
होण्यास जवलंब होतो आजण कािाची अंदाजित ककित वाढत िाते. त्यािळे कािे प्रस्ताजवत
करतािा प्रत्यक्ष िार्ेची पाहणी व उपलब्धता तपासूि प्रस्ताव सादर करण्यात यावेत.
3.५) अिेक कािांच्या बाबतीत दे ण्यात येणारा साखळी क्रिांक व प्रत्यक्षात ज्या जठकाणी काि
करावयाचे आहे तेथील साखळी क्रिांक यािध्ये बदल असतो. त्यािळे प्रस्तावाि सार
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िंिर केलेला साखळी क्रिांक िंतर बदलूि घेण्याबाबतचे प्रस्ताव प्राप्त होतात. तरी अिा
स्वरुपाच्या तांजत्रक चका होऊ ियेत याबाबत क्षेत्रीय कायालयाकडू ि दक्षता घेण्यात
यावी.
3.६) प्रस्तावात िास्तीत िास्त कािांचा सिावेि व्हावा, या हेतूिे िाणीवपूवक
ष कािांच्या
ककिती किी दिषवूि िंतर सधारीत प्रिासकीय िान्यतेचे प्रस्ताव जिल्हा जियोिि
सजितीस सादर केले िातात. सदरची प्रवृत्ती र्ाळण्यासाठी कायषकारी अजभयंता,
बांधकाि जवभार्, जिल्हा पजरर्द यांिी सवष कािे स्वत:

तपासूि कािांच्या ककिती

वस्तजिष्ट्ठजरत्या सादर कराव्यात.
3.७) कोणत्याही पजरव्स्थतीत रस्ते जवकास योििा सि 2001-21 िध्ये सिाजवष्ट्र् िसलेल्या
रस्ते व पलांची कािे घेण्यात येऊ ियेत. एकच काि जिल्हा जियोिि सजिती, जविेर्
दरुस्ती, आजदवासी उपयोििा, सावषिजिक बांधकाि जवभार्ाकडील योििा, िख्यिंत्री
ग्राि सडक योििा, इ. योििांिधूि प्रस्ताजवत होणार िाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच
एकाच रस्त्यावर दोि ककवा अजधक कािे प्रस्ताजवत करु ियेत.
3.८) ििूर सहकारी संस्था, सजिजक्षत बेरोिर्ार अजभयंता यांच्या काि करण्याच्या क्षिता ककवा
जिजवदा प्रजक्रयेचे र्प्पे ििरे सिोर ठे वूि कािांचे तकडे पाडू ियेत.
3.९) प्रस्ताजवत काि वि खात्याच्या िार्ेत / धरणाच्या बडीत क्षेत्रात िसल्याची व भसंपादिाची
आवश्यकता िसल्याची प्रथित: खात्री करावी.
3.१०) िवीि कािे प्रस्ताजवत करतािा कािांच्या अंदाजित ककितीिध्ये प्रस्ताजवत असलेल्या
प्रयोििाचा ( Details of Proposed Provisions ) व त्यासाठी प्रजत जक.िी. र्ृजहत
धरण्यात आलेल्या रक्किेचा (Cost per Km Presumed) तपिील ि चकता प्रस्ताव
जवजहत जववरणपत्रािध्ये दे ण्यात यावा.
3.११) उपरोक्त सूचिा जवचारात घेऊि जिल्हा पजरर्दे िे र्तवर्ीच्या प्राप्त जिधीच्या ियादे त
प्रस्ताव तयार करावेत.
(4) उपलब्ध होणारा संभाव्य जिधी व कायषक्रिाची एकूण ककित :4.1 ) योििा प्रधाि लेखाजिर्ावर दाखजवण्यात याव्यात.
4.2 ) चालू योििांच्या उवषरीत खचावर प्राथम्यािे जवचार करण्यात यावा.
4.3 ) आराखड्यात कािे प्रस्ताजवत करतांिा अपणष कािांिा लार्णाऱ्या जिधीची पणष तरतूद
केल्यािंतरच िवीि बाबी / कािे प्रस्ताजवत करावीत.
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4.4 ) जिल्हा आराखड्यात प्रस्ताजवत केलेल्या जियतव्यय ियादे तूि अपूणष कािांिा लार्णारा
जिधी विा करुि उवषरीत रकिेच्या दीड पर् रकिेच्या ियादे तीलच िवीि कािे प्रस्ताजवत
करता येतील.
(5)

रस्त्याची िवीि बांधकािे व सधारणा करतेवळ
े ी इंजडयि रोड कााँग्रेस िे प्रजसध्द केलेल्या

िािकातील प्रिाणके व जवजिदे ि रस्त्याच्या दिािसार वापरण्यात यावेत. यासाठी इतर जिल्हा िार्ष व
ग्रािीण िार्ासाठी आयआरसी-एसपी-20 िधील जिदे िािसार कायषवाही करावी.

तसेच रस्त्याचे

बांधकाि हे ग्रािीण रस्ते बांधकािासाठी इंजडयि रोड कााँग्रेस िे प्रजसध्द केलेल्या IRC- SP-72-2015
या पव्स्तकेिधील तांजत्रक तरतदीिसार व सावषिजिक बांधकाि जवभार्ाच्या प्रचजलत िािकांप्रिाणे
करण्यात यावे.
(6)

पलाचे संकल्पि व बांधकाि करतािा :6.1) 15 िी. लांबीपयंतचे पलाचे संकल्पजचत्र व र्ाळे रचिा, इ. कायषकारी अजभयंता
(बांधकाि) यांच्या स्तरावर जिजित करावे.
6.2) 15 िी. ते 50 िी. लांबीपयंतच्या पलाचे संकल्पजचत्र व र्ाळे रचिा प्रादे जिक स्तरावरील
अधीक्षक अजभयंता (प्र.िं.ग्रा.स.यो.) िहाराष्ट्र ग्रािीण रस्ते जवकास संस्था यांच्याकडू ि
िंिूर करुि घ्यावे.
6.3) 50 िी. पेक्षा िास्त लांबीच्या पलांचे संकल्पजचत्र व र्ाळे रचिा अधीक्षक अजभयंता
(सावषिजिक बांधकाि), संकल्पजचत्र िंडळ, िं बई/िार्पूर यांच्याकडू ि िंिूर करुि
घ्यावे. त्याकजरता सावषिजिक बांधकाि म्यॅन्यअलिसार आवश्यक िल्क भरावे व तिी
तरतद पलाच्या प्राकलिािध्ये करावी.
6.4) पलांची बांधकािे ग्रािीण रस्त्यांवर करावयाची असल्यास सावषिजिक बांधकाि
जवभार्ािे जवजहत केलेल्या जिकर्ािसार िक्यतो िध्यि उं चीचे बडीत पलांची
(Submersible Bridges) बांधकािे प्रस्ताजवत करावीत.

7.

प्रस्ताजवत करावयाच्या रस्ते व पल बांधकािांचा प्रस्ताव सादर करण्यापवी सदर कािांिा सक्षि

स्तरावर प्रिासकीय िान्यता प्रदाि केलेली असावी. प्रस्तावासोबत प्रिासकीय िान्यतेच्या प्रती सादर
करण्यात याव्यात. कािांिा िं िरी जिळाल्यािंतर सक्षि स्तरावर तांजत्रक िान्यता घेण्याची कायषवाही
संबजं धत कायषकारी अजभयंता (बांधकाि), जिल्हा पजरर्द यांिी त्वरीत करावी.
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(8)

या कािाच्या र्णवत्तेवर जियंत्रण ठे वण्याबाबत खालीलप्रिाणे कायषवाही करण्यात यावी.
(अ)

(1) जिल्हा पजरर्दे च्या िाखा अजभयंता, उप अजभयंता व कायषकारी अजभयंता (बांधकाि
जवभार्) यांिी त्याची तपासणी व कायषवाही सावषिजिक बांधकाि जियिावलीतील ििद
तरतूदीप्रिाणे प्रचजलत िासि जिणषय / पजरपत्रक तसेच िहाराष्ट्र जिल्हा पजरर्द आजण
पंचायत सजिती लेखा संजहता, 1968 िधील जियि 168, 169, 170 प्रिाणे करणे
आवश्यक राहील.
(2)

ज्या कािाबाबत तक्रार येईल त्या कािाची संयक्त तपासणी अजतजरक्त िख्य

कायषकारी अजधकारी, जिल्हा पजरर्द

यांिी कायषकारी अजभयंता (बांधकाि जवभार्),

जिल्हा पजरर्द यांच्या सिवेत करावी व त्याअिर्ंर्ािे पढील कायषवाही करावी.
(ब) सदर योििेअंतर्षत होणारी कािे चांर्ल्या दिाची व जर्काऊ व्हावीत यासाठी सध्या
प्रधाििंत्री ग्राि सडक योििेअंतर्षत कायाव्न्वत असलेल्या राज्य र्णवत्ता सिन्वयक
(SQC) यांच्या अजधपत्याखालील पॅिेलवरील राज्य र्णवत्ता जियंत्रक (SQM) यांच्याकडू ि
संबजं धत जिल्हा पजरर्दे च्या अजतजरक्त िख्य कायषकारी अजधकारी यांिी कािांची तपासणी
करुि घ्यावी. यासाठी जिल्हा पजरर्दे च्या अजतजरक्त िख्य कायषकारी अजधकारी यांिी
राज्य र्णवत्ता सिन्वयक (SQC) यांच्याकडू ि आवश्यकतेिसार यादी घ्यावी. राज्य
र्णवत्ता सिन्वयक यांच्याकडू ि प्राप्त र्ालेल्या अहवालाची छाििी जिल्हा पजरर्दे च्या
अजतजरक्त िख्य कायषकारी अजधकारी यांिी करावी. सदर अहवाल सिाधािकारक िसेल
तर अहवालातील त्रृर्ी संबंजधत ठे केदाराकडू ि दर करुि घ्याव्यात. त्रर्ी दू र होणार
िसल्यास, जिल्हा पजरर्दे च्या संबजं धत कायषकारी अजभयंता/उप अजभयंता व कंत्रार्दार
यांच्याजवरुध्द िबाबदारी जिजित करुि त्यांच्यावर जियिािसार उजचत कारवाई करण्याची
िबाबदारी संबंजधत अजतजरक्त िख्य कायषकारी अजधकारी, जिल्हा पजरर्द यांची राहील.
र्णवत्ता तपासणीसाठी अंदािपत्रकीय रकिेच्या 1% या दरािे र्णवत्ता
जियंत्रणासाठी राखीव ठे वावेत. ही रक्कि कािाच्या अंदािपत्रकािध्ये अंतभूत
ष करावी.
सदर यंत्रणेकडू ि काि सरू असतािा व काि पूणष र्ाल्यावर अिा दोि वेळेस कािाची
तपासणी करण्यात यावी. र्णवत्ता जिरीक्षकांसाठी प्रधाििंत्री ग्राि सडक योििेअंतर्षत
जवजहत केलेल्या दरािेच िािधि संबजं धत र्णवत्ता जिरीक्षकास दे ण्यात यावे.
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जिल्हा

पजरर्दे च्या

िख्य

कायषकारी

अजधकारी

यांिीही

अचािकपणे

दौऱ्याच्यावेळी काही कािांची तपासणी करावी.
या कािांची तपासणी करण्यासाठी प्रधाििंत्री ग्रािसडक योििेच्या अंतर्षत
जिल्हा प्रयोर्िाळा उपलब्ध आहे तेथे या कािाची तपासणी व साजहत्यांच्या चाचण्या
करण्यात याव्यात. या बाबतच्या सजवस्तर सूचिा िासि पजरपत्रक क्र.ग्रासयो2008/प्रक्र.75/ योििा-9, जदिांक 29 िे, 2008 अन्वये दे ण्यात आलेल्या आहे त.
(९)

रस्त्यांच्या कािाच्या बाबींिध्ये सावषिजिक बांधकाि जवभार्ाकडे जवजहत केल्यािसार काि पूणष

र्ाल्यािंतर दोर् दाजयत्व कालावधीसाठी दे खभाल व दरुस्ती संबजं धत ठे केदाराकडू ि करुि घेण्याची
तरतूद ठे वण्यात यावी.
(10) रस्त्यांची कािे योग्य त्या दिाची राहतील हे पाहण्याचे काि कायषकारी अजभयंता, जिल्हा
पजरर्द (बांधकाि) व अजतजरक्त िख्य कायषकारी अजधकारी, जिल्हा पजरर्द यांिी कर्ाक्षािे करावे.
(11)

वरील िार्षदिषक सूचिांिसार इतर जिल्हा रस्ते व ग्रािीण रस्त्यांची जिवड ही जिल्हा पजरर्दे िे

करावी व जिल्हा जियोिि सजितीकडे जिधी उपलब्धतेसाठी प्रस्ताव पाठवावेत.
(12)

सदरचा िासि जिणषय जियोिि जवभार्ाच्या अिौपचारीक संदभष क्र.डीएसिे/1062/15,

जद.22 िलै, 2016 अन्वये जिर्षजित करण्यात येत आहे.
(13)

सदर िासि जिणषय िहाराष्ट्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा संकेताक 201607271237346820 असा आहे. हा आदे ि
जडिीर्ल स्वाक्षरीिे साक्षांजकत करुि काढण्यात येत आहे .
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िािसार व िावािे.

Prakash
Nathlya
Valvi

Digitally signed by
Prakash Nathlya Valvi
DN: c=IN, o=Government
Of Maharashtra,
ou=Under Secretary,
postalCode=400032,
st=Maharashtra,
cn=Prakash Nathlya Valvi
Date: 2016.09.03 15:41:38
+05'30'

प्रकाि वळवी

उप सजचव, िहाराष्ट्र िासि
प्रजत 1. िा.िख्यिंत्री यांचे प्रधाि सजचव
2.िा. िंत्री (सवष), िहाराष्ट्र राज्य, िंत्रालय, िंबई.
3.िा. राज्यिंत्री (सवष), िहाराष्ट्र राज्य, िं त्रालय, िं बई.
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4. िा. अध्यक्ष, जिल्हा पजरर्द (सवष).
5. िा. जवधािसभा / जवधाि पजरर्द सदस्य (सवष), जवधाििं डळ,िंबई.
6 .अप्पर िख्य सजचव, जियोिि जवभार्, िंत्रालय, िंबई-32.
7. प्रधाि सजचव, सावषिजिक बांधकाि जवभार्, िंत्रालय, िंबई-32
8. जवभार्ीय आयक्त, सवष िहसल जवभार्.
9.सवष जिल्हाजधकारी
10.िहालेखापाल ( लेखा व अिज्ञेयता ) िहाराष्ट्र राज्य,िंबई / िार्पूर.
11.िख्य कायषकारी अजधकारी, जिल्हा पजरर्द (सवष).
12. अजतजरक्त िख्य कायषकारी अजधकारी, जिल्हा पजरर्द (सवष).
13. कायषकारी अजभयंता, जिल्हा पजरर्द (बांधकाि जवभार्) (सवष)
14. सवष िंत्रालयीि जवभार्, िहाराष्ट्र राज्य, िंत्रालय, िंबई.
15. उपआयक्त (जियोिि), सवष जवभार्ीय आयक्त कायालये.
16. जिल्हा जियोिि अजधकारी, जिल्हा जियोिि सजिती (सवष जिल्हे)
17. अवर सजचव/पं.रा.७, कायासि अजधकारी, (यो-8,यो-9)
18. जिवड िस्ती (कायासि पंरा-8)
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