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ગ્રામીણ રસ્તાઓન ાં જોડાણ એ ગ્રામતવકાસ માટેન ાં એક અગત્યન ાં પહરબળ છે . ગ્રામીણ તવસ્તારમાાં રસ્તાઓન ાં જોડાણ અને

પિોંચ દે શના આતિિક તવકાસ માટે ન ાં એક મિત્વપ ૂણણ કદમ છે . ગ્રામીણ તવસ્તારમાાં માળખાકીય સતવધાઓની ઉપલબ્ધતા એ દે શના
આતિિક તવકાસની તનશાની છે . ગ્રામીણ રસ્તાઓ રાષ્ટ્રની સાંપતિ છે . તે સામાજજક સવણસમાવેશી, આતિિક તવકાસ અને પયાણવરણીય

ટકાઉપણાન ાં સાધન છે . ગ્રામીણ રસ્તાઓ પહરવિન, નેટવકણ ની છે લ્લી કડી છે . ગ્રામીણ વસ્તી માટે પિોંચ પ ૂરી પાડવાની દ્રષ્ષ્ટ્ટએ
મોટાભાગે સૌિી મોટી કડી છે . કાયમી અિવા રસ્તાઓના પિોંચની ગેરિાજરી ગ્રામીણ પ્રદાનની બાબતમાાં અવરોધરૂપ પહરબળ
તરીકે કાયણ કરી શકે છે . પ્રસ્તત શોધપત્રનો આશય ભારતમાાં ગ્રામીણ રસ્તાઓની સ્સ્િતત જાણવાનો છે . ગ્રામીણ રસ્તાઓની ગ્રામીણ
સમદાય પર િકારાત્મક અસરો જોવા મળે છે . ઘણા અભ્યાસોએ સાબબત કરીને આપ્ ાં છે . સાંકબલત ગ્રામતવકાસ માટે રસ્તાઓ સલભકતાણ

તરીકે ભ ૂતમકા તનભાવે છે . MDG ના ધ્યેયો તસદ્ધ કરવા માટે ગ્રામીણ રસ્તાઓ આવશ્યક છે . સામાજજક-આતિિક રૂપાાંતરણ, રાષ્ટ્રીય

સાંકલન, સવાાંગી, સવણસમાવેશી તવકાસ માટે ગ્રામીણ રસ્તાઓ જરૂરી છે . ગ્રામીણ ભારતમાાં રસ્તાઓના જોડાણના તવકાસની બાબતમાાં
અસાંતલન જોવા મળે છે .

ચાવીરૂપ શબ્દો: રસ્તાઓ,ગ્રામીણ રસ્તાઓ, બારમાસી રસ્તાઓ

1. પ્રસ્તાવના
ગ્રામીણ તવસ્તારોમાાં અસરકારક પહરવિન

અભાવે ચોમાસાની ઋતમાાં પહરવિન િઇ શકત ાં નિી.
લોકોએ આવનજાવન માટે સાંઘર્ણ કરવો પડે છે .

અને સાંચારના જોડાણ માટે ગ્રામીણ રસ્તાઓ મિત્વપ ૂણણ

બારમાસી રસ્તાઓ પહરવિન, રોજબરોજની પ્રવ ૃતિ

છે . ભારતમાાં ગ્રામીણ રસ્તાઓ સવાાંગી ગ્રામીણ તવકાસ

કરવા તિા જરૂહરયાતો સાંતોર્વા માટે આવશ્યક છે .

માટે અતત મિત્વના છે . સાિે સાિે તે સવાાંગી

રસ્તાની ઘનતા અને રસ્તાની ઉપલબ્ધતા એ તવકાસના

સામાજજક-આતિિક તવકાસ માટે પણ આવશ્યક છે .

મિત્વપ ૂણણ સ ૂચકાાંકો છે .

ગ્રામીણ રસ્તાઓન ાં જોડાણ એ ગ્રામતવકાસ માટેન ાં એક

ભારતમાાં રસ્તાઓન ાં વગીકરણ નીચે મજબ છે .

અગત્યન ાં પહરબળ છે .

1.

રાષ્ટ્રીય ધોરીમાગણ (NH)

ગ્રામીણ રસ્તાઓમાાં ઓછો રાહિક િોય છે .

2.

રાજ્ય ધોરીમાગણ (SH)

ખાસ કરીને રાિદારીઓ, સાયકલ સવારો, પશિી

3.

મખ્ય જજલ્લા માગણ (MDR)

ચાલતા વાિનો માટે ખાસ ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે .

4.

અન્ય જજલ્લા માગણ (ODR)

આ રસ્તાઓ સરકારની તવતવધ યોજનાઓ તિા

5.

ગ્રામીણ રસ્તાઓ (RR)

કાયણક્રમો અંતગણત બનાવવામાાં આવેલા િોય છે .

ગ્રામીણ તવસ્તારમાાં રસ્તાઓન ાં જોડાણ અને

ગ્રામીણ રસ્તાઓને ઉપયોગીતાના આધાર પર જદા

પિોંચ દે શના આતિિક તવકાસ માટેન ાં એક મિત્વપ ૂણણ

જદા વગણમાાં વિેંચવામાાં આવે છે . જેમ કે, બારમાસી

કદમ છે . ગ્રામીણ તવસ્તારમાાં માળખાકીય સતવધાઓની

રસ્તાઓ, કાચા રસ્તાઓ, િરસબાંધી રસ્તાઓ વગેરે.

ઉપલબ્ધતા એ દે શના આતિિક તવકાસની તનશાની છે .

ગ્રામીણ તવસ્તારમાાં તમામ ઋતમાાં પહરવિન

ગ્રામ્ય ક્ષેત્રે વધારાના રોજગાર સર્જન માટે,

માટે બારમાસી રસ્તાઓ જરૂરી છે . તવકાસશીલ દે શોના

નવી આતિિક તકોના તનમાણણ માટે, સાંબતાં ધત સેવાઓના

ગ્રામીણ તવસ્તારના મોટાભાગના રસ્તાઓ માટી અને

તવતરણની ખાતરી વધારવા માટે ગ્રામીણ માળખાકીય

કાાંકરીવાળા િોવાિી નકામા છે . પાકા રસ્તાઓના

રોકાણને

વેગ

આપવો

જરૂરી

છે .

ગ્રામ્ય-શિેરી
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અસમાનતા ઘટાડવા ગ્રામીણ રસ્તાઓન ાં જોડાણ

િઇને બીજા ગામો તિા નજીકના જજલ્લા રસ્તાઓ,

આવશ્યક છે . ગ્રામીણ રસ્તાઓ રાષ્ટ્રની સાંપતિ છે . તે

રાજ્ય રસ્તાઓ તિા રે લ્વે વગેરે સાિે જોડાય છે .

સામાજજક

સવણસમાવેશી,

આતિિક

તવકાસ

અને

પયાણ વરણીય ટકાઉપણાન ાં સાધન છે .

તમામ જાિેર માબલકીના રસ્તાઓ જેનો
પ્રાિતમક િેત ગામ તિા સમદાયને આતિિક અને

વર્ણ 2000 માાં ભારતની લગભગ ¾ વસ્તી

સામાજજક સેવાઓ પર સીધો પ્રવેશ પ ૂરો પાડવાનો છે .

ગ્રામીણ તવસ્તારમાાં વસવાટ કરતી િતી. જેમાાંની
મોટાભાગની

વસ્તી

પાસે

બારમાસી

રસ્તાઓના

જોડાણનો અભાવ િતો. ગ્રામીણ તવસ્તારોમાાં સમબચત

ગ્રામીણ

રસ્તાઓ

સમગ્ર

રસ્તાઓના

જોડાણનો એક ભાગ છે . તેઓ ઉચ્ચ સ્તરના રસ્તાઓ
પર આધારીત છે . પ્રાિતમક દ્રષ્ષ્ટ્ટએ ઉપયોગી છે .

તિા પયાણપત રસ્તાઓના જોડાણના અભાવે દે શની

ગ્રામીણ રસ્તાઓ પહરવિન, નેટવકણ ની છે લ્લી

મોટાભાગની વસ્તી મખ્ય પ્રવાિિી અલગ િતી.

કડી છે . ગ્રામીણ વસ્તી માટે પિોંચ પ ૂરી પાડવાની

તવશ્વમાાં લગભગ 1 બબબલયન લોકો ગ્રામ્ય તવસ્તારમાાં

દ્રષ્ષ્ટ્ટએ મોટાભાગે સૌિી મોટી કડી છે . કાયમી અિવા

વસવાટ કરે છે . જેઓ રાષ્ટ્રીય કક્ષાના ડામર રોડના

રસ્તાઓના પિોંચની ગેરિાજરી ગ્રામીણ પ્રદાનની

નેટવકણ ના અભાવમાાં જીવન જીવી રહ્યા છે . રસ્તાઓન ાં

બાબતમાાં અવરોધરૂપ પહરબળ તરીકે કાયણ કરી શકે છે .

નબળાં નેટવકણ ઝડપી ગ્રામતવકાસ માટે ન ાં સૌિી મોટાં

2.3 બારમાસી રસ્તાઓ

અવરોધક પહરબળ છે . દે શના તવકાસ માટે રસ્તાઓના

બારમાસી રસ્તાઓ એટલે જરૂરી પલ-નાળા

જોડાણની આવશ્યકતા વર્ો પિેલા સમજાઇ િતી.

બનાવવામાાં આવેલા િોય, અવરજવર માટે બારે માસ

ભારતમાાં ગ્રામીણ રસ્તાઓના તવકાસ માટે આઝાદી

ખલ્લી રિેતી િોય, આરપાર પાણીના તનકાલવાળી

પિેલા અને બાદ ભારત સરકાર તિા રાજ્ય સરકાર

સાંરચના.

દ્વારા

3. િેત અને પદ્ધતતશાસ્ત્ર :

તવતવધ

નીતત,

કાયણક્રમો

તિા

યોજનાઓ

બનાવવામાાં આવી. ગ્રામીણ રસ્તાઓના તવકાસ માટે
લાાંબાગાળાની

પાંચવર્ીય

યોજનાના

ગ્રામતવકાસની

યોજનાઓ

તિા

માધ્યમિી

કાયણક્રમો

માટે

નાણાાંકીય ભાંડોળ િાળવવાની શરૂઆત િઇ.

તવસ્તારમાાં રસ્તાઓના જોડાણની સ્સ્િતત જાણવાનો છે .
ગ્રામીણ રસ્તાઓના જોડાણ અંગેની આંકડાકીય િકીકત
સમગ્ર તવશ્વ અને ભાતના સાંદભણમાાં, ભારતમાાં ગ્રામીણ
રસ્તાઓના જોડાણની યોજનાઓ, કાયણક્રમો અને નીતત,

2. ચાવીરૂપ શબ્દો :

ગ્રામીણ

2. 1રસ્તાઓ :
રસ્તો એટલે જમીન પર બનાવવામાાં આવેલ
માગણ છે . જમીનને સમતલ બનાવી અિવા અન્ય રૂપે
તવકસીત કરી તેના પર વાિનની અવરજવર –
પહરવિન – આવનજાવન – ચાલવ ાં શક્ય બને છે .
વતણમાન સમયમાાં RCC, બ્લોક, ડામરવાળા રસ્તાઓ
બનાવવામાાં આવે છે .
2. 2ગ્રામીણ રસ્તાઓ :
ગ્રામીણ

પ્રસ્તત શોધપત્રનો િેત ભારતના ગ્રામ્ય

રસ્તાઓના

જોડાણની

અસરો,

ગ્રામીણ

રસ્તાઓના જોડાણની સામેના પ્રશ્નો, પડકારો અને
ઉકેલો તવર્ે તવશદ ચચાણ પ્રસ્તત શોધપત્રમાાં કરવામાાં
આવી છે . આ માટે સાંશોધન અભ્યાસો, લેખો, સરકારી
અિેવાલો, વસ્તી ગણતરીના અિેવાલો વગેરેને ગૌણ
માહિતીના સ્ત્રોત તરીકે લઇને માહિતીની રજૂઆત
કરવામાાં આવી છે .
4. આંકડાકીય િકીકત

રસ્તાઓને

ઓછા

રાહિકવાળા

1.

1970-71 માાં ભારતમાાં ગ્રામીણ રસ્તાઓની

રસ્તાઓ તરીકે વ્યાખ્યાયીત કરવામાાં આવે છે જે

લાંબાઇ 3,54,530 હક.મી. િતી જ્યારે 2015ની

તનવાસ,

સ્સ્િતતએ 24,50,559 હક.મી. છે .

મનોરાં જન,

સાંસાધન,

વ્યવસ્િાપનના

ઉપયોગની સેવા આપે છે . ગ્રામીણ રસ્તાઓન ાં સાંચાલન

2.

ભારતમાાં રસ્તાઓના કલ નેટવકણ ના લગભગ

વ્યસ્કતગત માબલકી અિવા સરકારી કે ખાનગી પક્ષો

80 ટકા ગ્રામીણ રસ્તાઓ છે . લગભગ 2.7

દ્વારા િત ાં િોય છે .

તમબલયન હક.મી. ગ્રામીણ રસ્તાઓ ભારતમાાં

ગ્રામીણ રસ્તાઓ, અન્ય રસ્તાઓ, રાજ્ય
માગોના િીડર રસ્તા તરીકે આંતર ગ્રામીણ પહરવિન
તરીકે સેવા આપે છે . તેઓ ગ્રામીણ તવસ્તારમાાંિી પસાર

આવેલા છે .
3.

PMGSY-II અંતગણત 50,000 હક.મી. લાંબાઇના
રસ્તાઓને અદ્યતન બનાવવાન ાં લક્ષ્ય છે .
જેમાાં 39,572 હક.મી. રસ્તાઓને અદ્યતન િેત
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પહરયોજનાને સ્વીકૃ તત આપવામાાં આવી છે .

માટે 368000 હક.મી. વતણમાન રસ્તાઓને

29,124 હક.મી. લાંબાઇના રસ્તાઓને અદ્યતન

અદ્યતન બનાવવામાાં આવશે.

બનાવવામાાં આવ્યા છે .
4.
5.

14. 2008-09

9.

388000

ગ્રામીણ રસ્તાઓ છે .

વસવાટોન ાં કામ પ્રગતતમાાં છે .

ભારતમાાં રસ્તાઓ પાછળ 38,000 કરોડ
લગભગ

તમબલયન

30

15. 2000

માાં ભારતના

ગામડાઓમાાં

હક.મી.

લો

જોડાયેલ છે .

8.

ભાગમાાં

વસવાટોન ાં રસ્તાઓ દ્વારા જોડાણ િ્.ાં 21000

વોલ્્મવાળા રસ્તાઓિી તવશ્વની વસ્તી
7.

અંત

ભારતના કલ રસ્તાઓના 80 ટકા રસ્તાઓ

રૂતપયા રોકાણ કરવામાાં આવ્્ ાં છે .
6.

ના

લગભગ

બારમાસી

40

ટકા

રસ્તાઓના

જોડાણનો અભાવ િતો.
16. તવશ્વની ત્રીજા ભાગની ગ્રામ્ય વસ્તી પાસે
િરસબાંધી, ડામર રોડની સતવધા નિી.

તવશ્વ બેંક અનસાર 31 ટકા તવશ્વની વસ્તી

17. PMGSY એ 2001 િી 2010 ના સમયગાળા

એટલે કે 1 બબબલયન લોકો પાસે િજી

દરમ્યાન 110 તમબલયન લોકોને પાકા રસ્તાની

પહરવિન માટે પ ૂરતી પિોંચ નિી.

સતવધા પ ૂરી પાડી છે .

તવશ્વના ઓછામાાં ઓછા તવકસીત ¾ દે શો

18. 2001 ની વસ્તી ગણતરી અનસાર 47 ટકા

એટલે કે 21 દે શો પાસે બારે માસ રસ્તાઓની

ગ્રામીણ વસ્તી સધી રસ્તાઓના જોડાવાિી

પિોંચ નિી.

જોડાયેલા ન િતી.

પ ૃથ્વી પર લગભગ 33.8 હક.મી. તમબલયન
રસ્તાઓ આવેલા છે .

છે . જેમાાં ગ્રામીણ રસ્તાઓ 78 ટકા છે .

10. 1950 િી 2005 ના સમયગાળા દરમ્યાન
જજલ્લા

ગ્રામ

19. ભારતમાાં 2550000 હક.મી. રસ્તાઓ આવેલ

રસ્તાઓની

લાંબાઇ

20. 1950-51 માાં 1000 કરતા વધ વસ્તી ધરાવતા

0.33

ગામડાઓની ટકાવારી 32 િતી જે વધીને

તમબલયન હક.મી. િી વધીને 3.1 હક.મી.

2001 માાં 90 ટકા િઇ. જ્યારે સમગ્ર ગ્રામીણ

તમબલયન િઇ. જેમાાં 1980 િી 2000 ના

વસ્તીમાાં રસ્તાની પિોંચ 1950-51 માાં 20 ટકા

સમયગાળા દરમ્યાન 2 તમબલયન હક.મી. ની

િતી તે વધીને 2001 માાં 54 ટકા િઇ.

પ્રગતત િઇ છે .

21. 1950-51 માાં રસ્તાિી ગામન ાં સરે રાશ અંતર

11. 1950 માાં ભારતના 20 ટકા ગામડા બારમાસી
રસ્તાઓિી જોડાયેલા િતા જે 2000 માાં
વધીને 54 ટકા િયા.

10 હક.મી. િત ાં જે ઘટીને 2000-02 માાં 2 હક.મી.
િ્.ાં
22. ભારતમાાં 71,134 હક.મી. રાષ્ટ્રીય ધોરીમાગણ

12. PMGSY ની શરૂઆત વખતે કલ 825000

(NH), 599662 હક.મી. રાજ્ય ધોરીમાગણ (SH)

વસવાટોમાાંિી 347000 વસવાટોને એટલે કે

તિા મખ્ય જજલ્લા માગો

40 ટકા વસવાટો બારમાસી રસ્તાઓની

2650000 હક.મી. ગ્રામીણ રસ્તાઓ આવેલા છે .

પિોંચ ધરાવતા ન િતા.

23. ભારતીય આયોજન પાંચ અનસાર 2000ની

13. PMGSY અંતગણત અંદાજજત ખચણ 28 બબબલયન
અમેહરકન
રસ્તાઓ

ડોલર

િશે.

બાાંધવામાાં

(MDR) અને

હક.મી.

ટકા ગામો અને 1000 િી 1500 અને 1000 િી

1,37,000

ઓછી વસ્તીવાળા 43 ટકા ગામો બારમાસી

370000

આવશે.

સ્સ્િતતએ 1500 િી વધ વસ્તી ધરાવતા 86

યોગ્યતા ધરાવતા સાંપકણ તવિોણા વસવાટો

રસ્તાઓિી જોડાયેલા િતા.
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કોષ્ટ્ટક નાંબર – 1
કોષ્ટ્ટકન ાં નામ – ગ્રામીણ રસ્તાઓન ાં જોડાણ વર્ણવાર, લક્ષ્ય અને તસદ્ધદ્ધ
વર્ણ

લક્ષ્ય

તસદ્ધદ્ધ

વસવાટોની સાંખ્યા

રસ્તાન ાં કામ પ ૂણણ

રસ્તાઓિી જોડવામાાં

રસ્તાની લાંબાઇ પ ૂણણ

જેને રસ્તાઓિી

કરવામાાં આવશે

આવેલ વસવાટોની

કરવામાાં આવી

જોડવામાાં આવશે

(હક.મી.માાં)

સાંખ્યા

(હક.મી.માાં)

2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19

7895
9435
12100
18100
13000
4000
4000
4000
3500
4688
10177
15000
15000
15000

17454
27250
39500
64440
55000
34090
30566
30000
27000
21775
33649
48812
51000
57700

8202
10801
11336
14475
7877
7584
6537
6864
6560
10799
7658
11980
11556
10502

22891
30710
41231
52405
60117
45109
30995
24161
25316
36337
36449
47447
48714
39038

(સ્ત્રોત – વાતર્િક અિેવાલ – 2018-19 – ગ્રામીણ તવકાસ માંત્રાલય, ભારત સરકાર)
કોષ્ટ્ટક નાંબર – 2
કોષ્ટ્ટકન ાં નામ – વર્ણવાર પ ૂણણ કરવામાાં આવેલ ગ્રામીણ રસ્તાઓ (હક.મી.માાં)
વર્ણ

પ ૂણણ કરવામાાં આવેલ રસ્તાઓ (હક.મી.માાં)

2014-15
2015-16
2016-17
2017-18

36337
36449
47447
48751

(સ્ત્રોત – વાતર્િક અિેવાલ – 2018-19 – ગ્રામીણ તવકાસ માંત્રાલય, ભારત સરકાર)
કોષ્ટ્ટક નાંબર – 3
કોષ્ટ્ટકન ાં નામ – PMGSY અંતગણતદરરોજ સરે રાશ રસ્તાની લાંબાઇ બનાવવાન ાં કાયણ વર્ણવાર
વર્ણ

દરરોજ સરે રાશ રસ્તાની લાંબાઇ બનાવવાન ાં કાયણ

2011—12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18

85
66
69
100
100
130
134

(સ્ત્રોત – Transforming India – Rural India)
15.01.2020ની સ્સ્િતતએ પ્રધાન માંત્રી ગ્રામ સડક
યોજના અંતગણત ગ્રામીણ રસ્તાઓની પ્રગતત કાયણ

1.

માંજૂર િયેલ રસ્તાઓના કામની સાંખ્યા –
345722

વેબસાઈટ અનસાર નીચે મજબ છે .
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2.

પ ૂણણ િયેલ રસ્તાઓના કામની સાંખ્યા –

ગ્રામીણ રસ્તાઓન ાં તાંત્ર છે . પ્રાિતમક કક્ષાના રસ્તાઓ –

308866 (89.34 ટકા)

દ્ધદ્વતીય કક્ષાના રસ્તાઓ – ત ૃતીય કક્ષાના રસ્તાઓ.

3.

પ ૂણણ િયેલ નવ ાં જોડાણ રસ્તાઓની સાંખ્યા -

ગ્રામીણ રસ્તાઓ એ જાિેર સાંપતિ છે તિા લઘિમ

4.

216648
પ ૂણણ િયેલ અદ્યતન રસ્તાઓની સાંખ્યા -

જરૂહરયાત છે . નબળા પહરવિનની સતવધા તવકાસશીલ

5.

92218
અદ્યતન તિા નવા પ ૂણણ કરવામાાં આવેલ

વીસ વર્ણ રસ્તાઓના તવકાસનો પલાન (1961-1981) ની

રસ્તાઓની લાંબાઇ – 1222100 (હક.મી.)
5. ભારતમાાં ગ્રામીણ રસ્તાઓનો તવકાસ : યોજનાઓ,
કાયણક્રમો અને નીતત
દે શના તવકાસ માટે રસ્તાઓના જોડાણની
આવશ્યકતા વર્ો પિેલા સમજાઇ િતી. ભારતમાાં
ગ્રામીણ રસ્તાઓના તવકાસ માટે આઝાદી પિેલા અને
બાદ ભારત સરકાર તિા રાજ્ય સરકાર દ્વારા તવતવધ
નીતત, કાયણક્રમો તિા યોજનાઓ બનાવવામાાં આવી.
ગ્રામીણ

રસ્તાઓના

પાંચવર્ીય

તવકાસ

યોજનાના

માટે

લાાંબાગાળાની

માધ્યમિી

ગ્રામતવકાસની

યોજનાઓ તિા કાયણક્રમો માટે નાણાાંકીય ભાંડોળ
િાળવવાની શરૂઆત િઇ.
5.1 ગ્રામીણ રસ્તાઓ અને પાંચવર્ીય યોજનાઓ
1951 માાં ભારતમાાં આયોજજત તવકાસનો માગણ
અપનાવી પ્રયાસો િાિ ધરવામાાં આવ્યા. એ સમયે
માત્ર 20 ટકા બારમાસી રસ્તાઓ િતા. ગ્રામીણ
રસ્તાઓની સ્સ્િતત નબળી િતી. સરકાર દ્વારા તસિંચાઇ,

દે શોને વધ અસર કરે છે . ત્યારબાદ બોમ્બે પલાન બીજા
રચના કરવામાાં આવી. તેની ભલામણોન ાં અમલીકરણ
કરવામાાં આવ્્.ાં ત્રીજા વીસ વર્ણ રસ્તાઓના તવકાસનો
પલાન જે લખનઉ પલાન (1981-2001) બનાવવામાાં
આવ્યો. તેનો સ્વીકાર તિા અમલ કરવામાાં આવ્યો.
તેના દ્વારા રસ્તાઓના તવકાસ માટે તવતવધ અબભગમો
સ ૂચવવામાાં આવ્યા જેવા કે લાાંબાગાળાના માસ્ટર
પલાન બનાવવા, ગ્રામીણ રસ્તાઓની યોજનાને અન્ય
ગ્રામતવકાસના કાયણક્રમો સાિે સાંકલન.
રૂરલ રોડ ડેવલપમેન્ટ તવઝન-2025 અનસાર
નાગપર પલાન (1943-61) દરમ્યાન 332335 હક.મી.
રસ્તાઓના લક્ષ્યાાંક સામે 500802 હક.મી. રસ્તાઓ
બનાવવામાાં આવ્યા. બોમ્બે પલાન (1961-81) માાં
651780 હક.મી. રસ્તાઓના લક્ષ્યાાંક સામે 912684
હક.મી. રસ્તાઓ બનાવવામાાં આવ્યા. જ્યારે લખનઉ
પલાન (1981-2001) માાં 2189000 હક.મી. રસ્તાઓના
લક્ષ્યાાંક સામે 2994000 હક.મી. રસ્તાઓ બનાવવામાાં
આવ્યા.
1967 સધી ગ્રામીણ રસ્તાઓ પ્રત્યે ઓછાં

ઊજાણ, ભારે ઉદ્યોગો, પહરવિન પાછળ ખચણ કરવાની

ધ્યાન આપવામાાં આવત ાં િત ાં. એચ.પી. તસિંિાના વડપણ

કૃતર્ અને ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે ટકાઉ વ ૃદ્ધદ્ધના ધ્યેયને

સતમતત દ્વારા ગ્રામીણ રસ્તાઓનો અભ્યાસ કરવામાાં

શરૂઆત િઇ.

િેઠળ એક ખાસ સતમતતની રચના કરવામાાં આવી.

પ્રાપત કરવા માટે ભારત સરકાર દ્વારા જયકર

આવ્યો. ગ્રામીણ રસ્તાઓના જોડાણની તરાિોના

સતમતતની રચના કરવામાાં આવી. તેના દ્વારા સયોગ્ય
રસ્તાઓની નીતતની ભલામણ કરવામાાં આવી.
1943માાં એન્જીનીયસણના જૂિની રચના કરી.
પ્રિમ વીસ વર્ણ માટે રસ્તાઓના તવકાસનો પલાન જે
નાગપર પલાન (1943-1961)ના નામિી ઓળખવામાાં
આવે છે . પ્રિમ માગણ તવકાસ યોજના (1943-61) જે
નાગપર યોજના તરીકે પ્રખ્યાત િઇ. જે લાાંબાગાળાના
આધારે દે શમાાં રસ્તાની જરૂહરયાત પર ભાર આપે છે .
પ્રિમ

વખત

રસ્તાઓના

માળખાને

કાયણકારી

ઉપયોબગતાના આધારે વગીકૃ ત કરે છે . (1) રાષ્ટ્રીય
ધોરીમાગણ (NH), (2) રાજ્ય ધોરીમાગણ (SH), (3) મખ્ય
જજલ્લા માગણ (MDR), (4) અન્ય જજલ્લા માગણ (ODR),
(5) ગ્રામીણ રસ્તાઓ (VR - RR). છે લ્લા બે વગીકરણ

આધારે રસ્તાઓના તવકાસ માટે નાણાાં િાળવવાની
ભલામણ કરવામાાં આવી.
સાંવૈધાતનક રીતે ગ્રામીણ રસ્તાઓના તવકાસની
જવાબદારી રાજ્ય સરકારની છે . કેન્દ્ર સરકાર પ્રત્યક્ષ
રીતે ગ્રામીણ રસ્તાઓના પહરયોજના માટે નાણાકીય
ભાંડોળ આપવા બાંધાયેલ નિી, તેમ છતાાં પાાંચમી
પાંચવર્ીય યોજના દરમ્યાન કે ન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગ્રામીણ
રસ્તાઓના પ્રોજેકટ માટે તવતવધ કાયણક્રમો અંતગણત
નાણાની િાળવણી કરવામાાં આવે છે .
પાાંચમી

પાંચવર્ીય

યોજના

(1974-79)

દરમ્યાન ગ્રામીણ રસ્તાઓના જોડાણને તવકાસ માટે
મિત્વન ાં ગણી કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગ્રામીણ રસ્તા અને
લધિમ

જરૂહરયાત

કાયણક્રમ

(MNP)

નો

ભાગ
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બનાવવામાાં આવ્યો. 1971 ની વસ્તી ગણતરી મજબ

યોગ્ય ન િતી. ઇજનેરી અને સાંસાધનો ભાગ્યે જ અનરૂપ

1500 કે તેિી વધ વસ્તી ધરાવતા ગામોને આ કાયણક્રમ

િતા. બારે માસ તિા લાાંબો સમય ન ચાલે તેવા

અંતગણત આવરી લેવામાાં આવ્યા િતા. પાાંચમી

રસ્તાઓ િતા. ભૌતમતતક રીતે નબળા, બાાંધણીમાાં

પાંવર્ીય યોજનાના અંત ભાગ સધીમાાં બારમાસી

અપ ૂરત ાં સાંયોજન, પાણીના તનકાલનો અભાવ જોવા

રસ્તાઓિી જોડાવાનો આશય િતો, જે ગામડાઓમાાં

મળતો િતો.

વસ્તીન ાં કદ ઓછાં છે ત્યાાં કલસ્ટર અબભગમ અપનાવી

વતણમાનમાાં

રસ્તાઓના

તવકાસ

અંગેન ાં

ડગ
ાં રાળ, આહદવાસી, રણ તવસ્તારને જોડવાનો આશય

આયોજન તવઝન 2021 ની માગણદતશિકા અનસાર

િતો.

અમલીકરણન ાં કાયણ કરવામાાં આવે છે . પ ૂરતા માપદાં ડો
ભારતનીય આયોજન પાંચ દ્વારા 1978 માાં એક

અનસાર સમગ્ર દે શમાાં કેન્દ્ર તિા રાજ્ય સરકાર

કાયણકારી જૂિની રચના કરવામાાં આવી િતી. તેનો િેત

રસ્તાઓના

ગ્રામીણ રસ્તાઓના જોડાણના માપદાં ડો નક્કી કરી

બનાવવામાાં આવી.

ગ્રામ્ય રસ્તાઓના તવકાસ માટે રસ્તાની લાંબાઇ તિા
ભાંડોળની આવશ્યકતાનો અંદાજ મેળવવાનો િતો.

માળખાના

તવકાસ

માટે

માગણદતશિકા

તવઝન-2021 અનસાર 1000 િી વધ વસ્તી
ધરાવતા ગામડાાંને 2003 સધીમાાં જોડાણ માટે ન ાં

સતમતત દ્વારા વતણમાન ગ્રામીણ રસ્તાઓના

લક્ષ્યાાંક છે . 500 િી 1000 વસ્તી ધરાવતા ગામડાઓને

જોડાણની સમીક્ષા કરી ગ્રામીણ રસ્તાઓના તવકાસ માટે

2007 સધીમાાં રસ્તાઓિી જોડવાન ાં લક્ષ્યાાંક છે અને

11000 કરોડ રૂતપયાનો અંદાજ મ ૂક્યો. જેિી તમામ

500 િી ઓછી વસ્તી ધરાવતા ગામોને 2010 સધીમાાં

ગામોને બારમાસી રસ્તાઓિી જોડી શકાય. છઠ્ઠી

રસ્તાઓિી જોડવાન ાં લક્ષ્યાાંક નક્કી કરવામાાં આવેલ

પાંચવર્ીય યોજનામાાં રસ્તાઓના તવકાસ માટે ના

િત ાં. 100 કે તેિી ઓછી વસ્તી ધરાવસા વસવાટોને

બજેટમાાં

ભલામણો

બારમાસી રસ્તાઓિી જોડવાન ાં પણ લક્ષ્યાાંક છે . જેમાાં

સ્વીકારવામાાં આવી. કલ માગણ ખચણનો 30 ટકા ખચણ

દહરયાઇ, આહદવાસી, રણ, પવણતીય, અંતહરયાળ

ગ્રામીણ ક્ષેત્રે િાળવવામાાં આવ્યો િતો. તેવી જ રીતે

તવસ્તારોને ખાસ અગ્રતા આપવામાાં આવી છે .

7મી પાંચવર્ીય યોજના (1985-90) દરમ્યાન 1729.40

5.2 પ્રધાનમાંત્રી ગ્રામ સડક યોજના - PMGSY

કાયણકારી

જૂિની

કેટલીક

કરોડ રૂતપયા ગ્રામીણ રસ્તાઓના જોડાણ પાછળ ખચણ

પ્રધાનમાંત્રી ગ્રામ સડક યોજના (PMGSY)

કરવામાાં આવ્યો. MNP િેઠળ ગ્રામીણ રસ્તાઓના

ટકાઉ અને કાયમી ધોરણે સાંપતિના સર્જન માટે, પ ૂરતા

જોડાણના માપદાં ડો સમયાાંતરે સધારા કરવામાાં આવ્યા

પ્રમાણમાાં ગટરની સતવધા પ ૂરી પાડવા, સાંરક્ષણની

િતા. ગ્રામીણ રસ્તાઓ પાયાની માળખાકીય સવલત

સાિે સાિે સાંપતિના બાાંધકામ અને મરામત –

છે .

જાળવણી દરમ્યાન ગણવિા તનયાંત્રણ માટે ભારત
ગ્રામીણ રસ્તાઓના જોડાણના ધ્યેયને પિોંચી

સરકાર દ્વારા પ્રધાનમાંત્રી ગ્રામ સડક યોજના (PMGSY)

વળવા માટે રાજ્ય તિા કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રોજગારી

25 હડસેમ્બર, 2000 િી શરૂ કરવામાાં આવી. રાજ્યોને

સર્જન તિા ગરીબી તનમલ
ૂણ નના તવતવધ કાયણક્રમો તિા

સિાય કરવા માટે કે ન્દ્ર સરકાર પ્રાયોજજત યોજના છે .

યોજનાઓ સાિે જોડવામાાં આવેલ છે . જેવા કે લઘિમ

જેનો પ્રાિતમક ઉદ્દે શ બારે માસ ચાલી શકે તેવા

જરૂહરયાત કાયણક્રમ (MNP), રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર

રસ્તાઓન ાં જોડાણ પ ૂરાં પાડવાનો છે . જેનો આખ ાં વર્ણ

કાયણક્રમ (NREP), ગ્રામીણ જમીન તવિોણા રોજગારી

ઉપયોગ કરી શકાય, જેમાાં જરૂરી પલ-નાળા િોય,

બાાંિધ
ે રી કાયણક્રમ (RLEGP), જવાિર રોજગાર યોજના

આરપાર પાણી નીકળી શકે તેવી વ્યવસ્િા િોય.

(JRY) વગેરે. આ કાયણક્રમો તનધાણરીત ધ્યેય પ્રાપત

કોર નેટવકણ અનસાર સપાટ, મેદાની પ્રદે શમાાં

કરવામાાં તનષ્ટ્િળ સાબબત િયા. આ યોજનાઓ તિા

500ની વસ્તી ધરાવતા વસવાટો અને રણ તવસાતર,

કાયણક્રમોમાાં આયોજન, અમલીકરણ, દે ખરે ખ અને

આહદવાસી અને પછાત જજલ્લાઓના સાંપકણ તવિીન

મ ૂલ્યાાંકનના સ્તરે ખામીઓ જોવા મળી.

વસવાટો ધરાવતા રાજ્યો જેવા કે ઉિર-પ ૂવણના રાજ્યો,

નવમી

પાંચવર્ીય

યોજનામાાં

સ્વીકાર

તસજક્કમ, જમ્મ-કાશ્મીર, ઉિરાખાંડ વગેરેને બારમાસી

કરવામાાં આવ્યો કે ભ ૂતકાળમાાં લાખો હકલોમીટર

રસ્તાઓના માધ્યમિી રસ્તાઓન ાં જોડાણ ઊભ ાં કરવ ાં

ગ્રામીણ રસ્તાઓ બનાવવામાાં આવ્યા. જેની હડઝાઇન
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તિા વતણમાનમાાં ઉપલબ્ધ ગ્રામીણ રસ્તાઓને અદ્યતન

આધારે કોર નેટવકણ તૈયાર કરવામાાં આવે છે .

બનાવવાનો આશય છે .

PMGSY અંતગણત દરે ક લબક્ષત વસવાટને

ગ્રામીણ િાટ, માંડી, ઉચ્ચતર માધ્યતમક

ઓછામાાં ઓછાં એક રસ્તાન ાં જોડાણ ઉપલબ્ધ

શાળાઓ અને દવાખાનાને સારા રસ્તાઓન ાં જોડાણ પ ૂરાં

બનાવી

પાડવા માટે ગ્રામીણ રસ્તાઓના નેટવકણ ને એકીકૃ ત

પ્રસ્તાવોની

અને અદ્યતન બનાવવા માટેની ઘોર્ણા PMGSY-III માાં

રસ્તાઓન ાં જોડાણ પ્રાિતમકતા સ ૂબચ અને

કરવામાાં આવી છે . વામપાંિી, ઉગ્રવાદિી પ્રભાતવત

સવણગ્રાિી અદ્યતન પ્રાિતમકતા સ ૂબચ અનસાર

ક્ષેત્રોમાાં ગ્રામીણ

નક્કી

રસ્તાઓન ાં જોડાણ

પહરયોજના

શકાય.

વાતર્િક

પ્રાિતમકતા

કરવામાાં આવે

પહરયોજના

સવણગ્રાિી

છે .

કોર

નવા

નેટવકણ

અંતગણત ભારતના 44 જજલ્લાઓમાાં સરક્ષા અને

આંકડાઓના આધાર પર NCPL અને CUPL

સાંચારની રીતે મખ્ય છે જ્યાાં બારમાસી રસ્તાઓન ાં

તૈયાર કરવામાાં આવે છે . આ આયોજન

જોડાણ પ ૂરાં પાડવામાાં આવશે.

પ્રહક્રયામાાં પાંચાયતી રાજની ત્રણેય સ્તરની

પ્રદે શ,

તવશેર્ શ્રેણીવાળા રાજ્યો જેવા કે અરણાચલ

સાંસ્િાઓ તિા તવધાન સભ્યો અને સાંસદ

અસમ,

સભ્યોની પ ૂણણ ભાગીદારી િોય છે .

મબણપર,

મેઘાલય,

તમઝોરમ,

નાગાલેન્ડ, તસજક્કમ, તત્રપરા, હિમાચલ પ્રદે શ, જમ્મ
તિા

કાશ્મીર,

ઉિરાખાંડ

તિા

રણ

2.

તવસ્તારો,

માપદાં ડો અને સ્પષ્ટ્ટીકરણ
આ કાયણક્રમના હદશાતનદે શો અનસાર ગ્રામીણ

જનજાતતય ક્ષેત્રો તિા ગિૃ માંત્રાલય યોજના આયોગ

તવકાસ માંત્રાલયની તવશેર્ પિેલના આધારે

દ્વારા તનધાણરીત કરવામાાં આવેલા જનજાતતય તિા

ભારતીય સડક સાંગઠને ગ્રામીણ રસ્તાઓને

પછાત જજલ્લાઓના સાંબધ
ાં માાં તેનો ઉદ્દે શ 2001 ની

ભૌતમતતક માપદાં ડો, રચના, બાાંધકામ અને

વસ્તી ગણતરી અનસાર રસ્તાઓિી ન જોડાયેલ 200 કે

મરામતના સાંદભણમાાં માગણદતશિકા રજૂ કરી છે .

તેિી વધ વસ્તીવાળા વસવાટોને રસ્તાઓિી જોડાણ

1.

ઊભ ાં કરવાનો છે .

ગ્રામીણ

રસ્તાઓના

તનમાણ ણ

માટે

તસમેન્ટ, કોંહક્રટ, િરસબાંધી રસ્તાઓની

ગિૃ માંત્રાલય દ્વારા તનધાણરીત સાંકબલત કાયણ

રચનાના હદશાતનદે શ.

યોજના (IAP) તાલકાઓના 2001 ની વસ્તી ગણતરી

2.

અનસાર 100 કે તેિી વધ વસ્તીવાળા વસવાટોને પણ

ઇન્ટરલોકીંગ કોંહક્રટ બ્લોક િરસબાંધી
તનમાણણના હદશાતનદે શ.

રસ્તાઓના જોડાણ માટેની પાત્રતા ધરાવે છે .

3.

PMGSY ની શરૂઆત વખતે તે 100 ટકા કે ન્દ્ર

રોલર

કોમ્પેકટેડ

કોંહક્રટ

િરસબાંધી

તનમાણણના હદશાતનદે શ.

પ્રાયોજજત યોજનાના રૂપમાાં શરૂઆત કરવામાાં આવી

4.

લવચીક િરસબાંધી હડઝાઇનવાળા ઓછી

િતી. ત્યારબાદ કે ન્દ્ર દ્વારા પ્રાયોજજત યોજનાને

ઘનતાવાળા ગ્રામીણ રસ્તાઓ અંગેની

તકણ સગ
ાં ત બનાવવા માટે મખ્યમાંત્રીઓના પેટાજૂિની

માગણદતશિકા.

ભલામણોના

આધારે

ભાંડોળ

વિેંચણીની

તરાિ

5.

બદલવામાાં આવી. જે અનસાર કેન્દ્ર - રાજ્ય વચ્ચે 60 :

ૃ ારોપણ
ગ્રામીણ રસ્તાઓની સાિે વક્ષ
અંગેના હદશાતનદે શ.

40 નો ગણોિર નક્કી કરવામાાં આવ્યો. જ્યારે 8

6.

કોલ્ડ

તમકસ

તકનીકીનો

ગ્રામીણ

પ ૂવોિર રાજ્ય તિા 3 હિમાલયી રાજ્યોમાાં 2015-16 િી

રસ્તાઓના બાાંધકામ અને મરામતમાાં

90 : 10 નો ગણોિર તનધાણરીત કરવામાાં આવ્યો.

ઉપયોગ અંગેની માગણદતશિકા.

PMGSY ના લક્ષણો
1.

7.

તવકે ષ્ન્દ્રત આયોજન
આ કાયણક્રમ ગ્રામીણ રસ્તાઓ માટે તવકેષ્ન્દ્રત

કાાંકરીના રસ્તાની હડઝાઇન, તનમાણણ
તિા મરામત માટે તનયમાવલી.

3.

તવસ્ત ૃત પહરયોજના અને સમીક્ષા, ચકાસણી

નેટવકણ આયોજનના મોડલ પર આધારીત

આ

કાયણક્રમ

અંતગણત

પ્રત્યેક

રસ્તાની

છે . દે શના તમામ જજલ્લાઓ માટે જજલ્લા

ગણવિા સતનતિત કરવા માટે મિત્વપ ૂણણ

ગ્રામીણ સડક યોજના (DRRP) તૈયાર કરવામાાં

ઉપાયના રૂપમાાં સમબચત સવેક્ષણ અને

આવેલ છે . જજલ્લા ગ્રામીણ સડક યોજનાના

પ્રયાણપત અન્વેર્ણની શરત રાખવામાાં આવી
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તવસ્ત ૃત

છે .

પહરયોજના

પહરયોજનાની

સ્વીકૃતતની

પહરયોજનાની

સમબચત

અિેવાલ

પ ૂવણશરત
હડઝાઇન

છે .

4.

પ્રતતષ્ષ્ટ્ઠત

ગણવિા

વ્યવસ્િાપન તાંત્ર બનાવવામાાં આવ્્ ાં છે .
7.

મરામત

ટેકનોલોજી સાંસ્િાઓ પહરયોજના પ્રસ્તાવોની

ટકાઉપણ ાં સતનતિત કરવાના ઉદ્દે શિી તમામ

સ્વતાંત્ર સમીક્ષા કરે છે . આ સાંસ્િાઓને રાજ્ય

PMGSY સડકોન ાં તનમાણણ કાયણ પ ૂણણ િયા બાદ

તકનીકી એજન્સીઓ નામ આપવામાાં આવ્્ ાં

તનયતમત મરામત સાિે પાાંચ વર્ણ સધી ખામી

છે .

સધાર જવાબદારી પણ સામેલ છે . માનક

સાંસ્િાગત વ્યવસ્િા

િરાજી

કેષ્ન્દ્રય સ્તર પર આ યોજનાના અમલીકરણ

તનમાણણના કાયણિી પ્રાપ્પતની સાિે પાાંચ વર્ણ

માટે

સધી મરામતનો ટાંકો કરાર પણ લેશે.

તવકાસ

માંત્રાલય

નોડલ
8.

દસ્તાવેજ

ઓનલાઇન

દે ખરે ખ,

અનસાર

કોન્રાકટર

વ્યવસ્િાપન

અને

અમલીકરણ માટે તકનીકી તિા સાંચાલકીય

હિસાબ પદ્ધતત

સિાયતા પ ૂરી પાડવાના ઉદ્દે શ્યિી રાષ્ટ્રીય

આ કાયણક્રમને પારદશી બનાવવા તિા

ગ્રામીણ

એજન્સીની

આયોજન અમલીકરણના સાંદભણમાાં તેની

રચના કરવામાાં આવી છે . રાજ્ય સ્તર પર આ

દે ખરે ખની સતવધા સતનતિત કરવા વેબ

કાયણક્રમના અમલીકરણ માટે રાજ્ય સરકારે

આધારીત ઓનલાઇન દે ખરે ખ, વ્યવસ્િાપન

રાજ્ય નોડલ તવભાગ નક્કી કરે લા છે અને

તિા લેખાાંકન પ્રણાલી તૈયાર કરવામાાં આવી

રાજ્ય ગ્રામીણ સડક તવકાસ એજન્સીઓની

છે . આ અંગેના આંકડા જાિેર ક્ષેત્ર માટે

રચના કરવામાાં આવી છે . રાજ્ય દરે ક

ઉપલબ્ધ િોય છે .

માળખાકીય

તવકાસ

જજલ્લામાાં કાયણના પ્રમાણના આધારે કાયણક્રમ

9.

કામગીરી માગણદતશિકા અને કાયણક્રમ દે ખરે ખ

અમલીકરણ એકમ બનાવેલ છે .

આ કાયણક્રમ અંતગણત તમામ પ્રહક્રયાઓ

ઉપલબ્ધ પ્રહક્રયા

કામગીરી માગણદતશિકામાાં વ્યવસ્સ્િત રીતે

PMGSY અંતગણત રસ્તાઓના તનમાણણ માટે

નક્કી કરવામાાં આવેલ છે . તેને 2005 માાં

કામોની

સવોિમ

પ્રકાતશત કરવામાાં આવેલ છે . તેનો ઉદ્દે શ

રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય પદ્ધતતઓના

દરરોજના આધાર પર આ કાયણક્રમની પ્રહક્રયા

આધાર પર માનક બોલી દસ્તાવેજ તૈયાર

સાંબધ
ાં ી બાબતોના તવર્યમાાં PMGSY ના

કરવામાાં આવેલ છે . આ કાયણક્રમ અંતગણત

હદશાતનદે શનો વ્યાપકપણે પ ૂરક બનીને કાયણ

તમામ તનમાણણ કાયોની તનતવદા પ્રહક્રયા માનક

કરે

િરાજી દસ્તાવેજની જોગવાઇના આધાર પર

માળખાઓ, આયોજન, હડઝાઇન, પહરયોજના

ચલાવવામાાં આવે છે . પારદતશિતા સતનતિત

તૈયારી, માનક, ગણવિા, તકનીકી સાંસ્િા,

કરવા તિા ઇલેકરોતનક ટેન્ડરીંગના તવતવધ

દે ખરે ખ,

લાભ પ્રાપત કરવા માટે કાયણક્રમ અંતગણત

સલામતી, અમલીકરણ જવાબદારી વગેરે

તનમાણણના કામ પ્રાપ્પત આપવાની બોલીની

બાબતોનો સમાવેશ િાય છે .

પ્રાપ્પત

આપવા

માટે

સાંપ ૂણણ પ્રહક્રયા માત્ર ઇ-પ્રોક્યોરમેન્ટના આધારે
સાંગઠનની સિાયતાિી PMGSY ની પ્રાપ્પત
અને

કરાર

વ્યવસ્િાપન

બનાવવામાાં આવી છે .

તનયમાવલી

છે .

આ

માગણદતશિકામાાં

સાંસ્િાગત

મરામતન ાં વ્યવસ્િાપન,

રસ્તા

PMGSYલક્ષ્ય અને ઉપલપ્બ્ધ

સાંચાબલત કરવામાાં આવે છે . ભારતીય સડક

6.

તત્રસ્તરીય

PMGSY અંતગણત તનતમિત સડક સાંપતિન ાં

માંત્રાલય છે . કેષ્ન્દ્રય સ્તર પર કાયણક્રમના

5.

અંતગણત

અને

ગ્રામીણ

એન્જીનીયરીંગ

PMGSY

તિા

તૈયારી સતનતિત કરવા માટે દે શની 60 િી
વધ

ગણવિા આ કાયણક્રમનો મખ્ય ઉદ્દે શ છે . આિી

31 માચણ, 2019 ની સ્સ્િતત અનસાર પ્રગતત
નીચે મજબ છે .
1.

સડક સાંપકણ તવહિન પાત્ર વસવાટો માટે નવી
સડકો

ગણવિા તનયાંત્રણ
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1.1
1.2
1.3
1.4

પાત્રતા ધરાવતા કલ વસવાટો

તેમાાં સદૃ હિકરણની પહરકલ્પના કરવામાાં આવી છે .

2000ની સ્સ્િતતએ – 1,78,184

આતિિક સાંભાવનાઓ તિા ગ્રામીણ બજાર કેન્દ્રો અને

પિેલેિી

અન્ય ગ્રામીણ કેન્દ્રોના તવકાસમાાં પોતાની ભ ૂતમકાના

છોડવામાાં

આવેલ

વસવાટોની સાંખ્યા – 3,400

આધાર પર પસાંદગી્કત વતણમાન ગ્રામીણ સડકોને

શક્ય ન િોય તેવા રાજ્યો દ્વારા

અદ્યતન બનાવવાનો ઉદ્દે શ આમાાં સામેલ છે . થ્ર રૂટો,

દશાણવેલ વસવાટો – 509

લીંક રૂટોની શ્રેણી આ યોજના અંતગણત અદ્યતનતાને

પાત્રતા

ધરાવતા

અને

શક્ય

પાત્ર છે .

વસવાટોની કલ સાંખ્યા – 1,74,275
1.5
1.6

સડકોિી જોડવામાાં આવેલ પાત્ર

સ્વીકૃ ત કરવામાાં ન આવેલ થ્ર રૂટ, લીંક રૂટમાાં આ

વસવાટોની સાંખ્યા – 1,49,854

સડકોના વાિન માગણની વતણમાન પિોળાઇ આ સડક

રાજ્ય યોજનાઓ અંતગણત સડકોિી

પર ચાલતો વાિનવ્યવિાર તિા અવરજવરના

જોડવામાાં
2.

PMGSY-I અંતગણત પાત્ર પરાં ત અત્યાર સધી

આવેલ

વસવાટો

–

16,086
LWE નકસલવાદ, માઓવાદ ક્ષેત્રોમાાં 100 િી

વધારવામાાં આવશે.

249 વસ્તી ધરાવતા વસવાટો – 6,401

તનધાણ રીત કરવામાાં આવેલ નવા થ્ર રૂટ, લીંક રૂટ જેને

2.1

સડકોિી જોડવામાાં આવેલ પાત્ર
વસવાટોની સાંખ્યા – 4,163

2.2

રાજ્ય યોજનાઓ અંતગણત સડકોિી
જોડવામાાં

આવેલ

વસવાટોની

સાંખ્યા – 1,366
PMGSY-1 અંતગણત નવા રસ્તાઓન ાં જોડાણ
1.

માંજૂર કરવામાાં આવેલ રસ્તાઓની લાંબાઇ –
4,40,166 હક.મી.

2.

પ ૂણણ કરવામાાં આવેલ રસ્તાઓની લાંબાઇ –
3,78,767 હક.મી.

3.

બાકી રિેલ રસ્તાઓને પ ૂણણ કરવામાાં આવશે –
64,009 હક.મી.

PMGSY-1 અંતગણત રસ્તાઓને અદ્યતન બનાવવાન ાં
કાયણ

પ્રમાણ અને તેમાાં વ ૃદ્ધદ્ધની સાંભાવના અનસાર 5.5 મીટર

1.

માંજૂર કરવામાાં આવેલ રસ્તાઓની લાંબાઇ –

2.

2,07,684
પ ૂણણ કરવામાાં આવેલ રસ્તાઓની લાંબાઇ –
1,90,291
(સ્ત્રોત – વાતર્િક અિેવાલ – 2018-19, ગ્રામીણ
તવકાસ માંત્રાલય, ભારત સરકાર, અંગ્રેજી,
પાના નાં. 72 િી 73)

સાંશોતધત જજલ્લા ગ્રામીણ સડક પહરયોજનામાાં
વાિન માગણની વતણમાન લાંબાઇવાળી સડકો પર
ચાલતા વાિનવ્યવિારના પ્રમાણ અને તવકાસ કેન્દ્રની
સાંભાવના અનસાર 5.5 મીટર સધી વધારવામાાં
આવશે.
શરૂઆતના આદે શ અનસાર કેન્દ્ર તિા રાજ્ય,
સાંઘ રાજ્યોના ક્ષેત્રોમાાં ખચણની ભાગીદારીનો ગણોિર
મેદાની ક્ષેત્રો માટે 75 : 25 અને તવશેર્ રાજ્યો માટે આ
ગણોિર 90 : 10 િતો. પરાં ત છે લ્લા બદલાવ અનસાર
કેન્દ્ર તિા રાજ્ય, સાંઘ રાજ્યોના ક્ષેત્રમાાં નાણાકીય
ભાગીદારીનો ગણોિર મેદાની ક્ષેત્રો માટે 60 : 40 છે . 8
પ ૂવોિર રાજ્યો અને 3 હિમાલયી રાજ્યો માટે ખચણનો
ગણોિ 90 : 10 છે .
અત્યાર સધી 17 રાજ્યો જેવા કે આંધ્રપ્રદે શ,
છિીસગિ,

ગજરાત,

િહરયાણા,

કણાણટક,

કેરળ,

મધ્યપ્રદે શ, મિારાષ્ટ્ર, મેઘાલય, ઓહરસ્સા, પાંજાબ,
રાજસ્િાન, તસજક્કમ, તતમલનાડ, તેલગ
ાં ાણા, ઉિર
પ્રદે શ અને પતિમ બાંગાળમાાં PMGSY-II ની શરૂઆત
િઇ છે . બાકીના રાજ્યોમાાં 2019-20 માાં શરૂઆત
કરવામાાં આવશે.
31 માચણ, 2019 ની સ્સ્િતતએ ભારતના રાજ્યો

PMGSY – II
પ્રધાનમાંત્રી ગ્રામ સડક યોજના – PMGSY-II

તિા કે ન્દ્રશાતસત પ્રદે શોમાાં 50,000 હક.મી. લાંબાઇના

ની શરૂઆત મે, 2013 માાં કરવામાાં આવી િતી. PMGSY-

39,572 હક.મી. રસ્તાઓની સ્વીકૃતત આપવામાાં આવી.

II માાં લોકો, વસ્તઓ અને સેવાઓ માટે પહરવિન
સેવાઓ પ ૂરી પાડવા માટે વતણમાન ગ્રામીણ સડક
નેટવકણ ની સમગ્ર સ્સ્િતતમાાં સધારણા લવવાના ઉદ્દે શિી

ગ્રામીણ રસ્તોન ાં લક્ષ્ય નક્કી કરવામાાં આવેલ. તેમાાંિી
29,124 હક.મી. લાંબાઇના રસ્તાઓન ાં તનમાણણ કાયણ
કરવામાાં આવ્્ ાં છે .
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વામપાંિી, ઉગ્રવાદિી અત્યાંત પ્રભાતવત ક્ષેત્રોમાાં સડક

પવણતીય અને આહદવાસી તવસ્તારમાાં 500 કે તેિી વધ

સાંપકણ પહરયોજના

વસ્તી ધરાવતા વસવાટોમાાં રસ્તાઓન ાં જોડાણ પ ૂરાં

આતિિક કાયો સાંબધ
ાં ી માંત્રીમાંડળની સતમતતએ

પાડવ.ાં

28 હડસેમ્બર, 2016 માાં આયોજજત બેઠકમાાં સરક્ષા તિા

માચણ, 2014ની સ્સ્િતતએ 63,940 રસ્તાઓિી

સાંચારની દ્રષ્ષ્ટ્ટએ મિત્વપ ૂણણ 44 જજલ્લા જેમાાં 35 જજલ્લા

ન જોડાયેલ

વામપાંિી, ઉગ્રવાદિી પ્રભાતવત છે અને 9 જજલ્લા તેની

રસ્તાઓન ાં જોડાણ ઊભ ાં િ્ ાં જ્યારે 62,876 વસાિતોના

સીમાની નજીકના છે ત્યાાં આવશ્યક રસ્તાઓન ાં જોડાણ
ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે PMGSY અંતગણત એક અલગ
ઘટકના રૂપમાાં વામપાંિી, ઉગ્રવાદિી અત્યાંત પ્રભાતવત
ક્ષેત્રોમાાં રસ્તાઓન ાં જોડાણ પહરયોજનાન ાં અનમોદન
કરવામાાં આવ્્ ાં જે અંતગણત 60 : 40 ના ગણોિરિી કે ન્દ્ર
અને રાજ્યની ભાગીદારીિી 11,725 કરોડ રૂતપયા
અંદાજજત ખચણિી 5,41,181 હક.મી. લાંબાઇની 340 સડકો
તિા 126 પલોન ાં તનમાણણ અદ્યતન બનાવવાનો પ્રસ્તાવ
છે .
31 માચણ, 2019 ની સ્સ્િતતએ 4,612 હક.મી.
લાંબાઇની 329 સડકો તિા 250 LSB ન ાં સમિણન કરવામાાં
આવ્્ ાં છે . 510.42 કરોડ મ ૂલ્ય આંકવામાાં આવે છે .
PMGSY નાણાાંકીય સ્ત્રોતો
1.

િાઇસ્પીડ હડઝલ પર ઉપકર (0.5 રૂતપયા પ્રતત
બલટરના દરિી)
બજેટીય સિાયતા

3.

એતશયાઇ તવકાસ બેંક પાસેિી લોન

4.

તવશ્વ બેંક પાસેિી લોન

5.

રાષ્ટ્રીય કૃતર્ અને ગ્રામીણ તવકાસ બેંક પાસેિી
લોન

જોડાણ માટે ન ાં કામ માંજૂર કરવામાાં આવ્્ ાં િત ાં.
6. ગ્રામીણ રસ્તાઓના જોડાણની અસરો

ગ્રામીણ રસ્તાઓની ગ્રામીણ સમદાય પર
િકારાત્મક અસરો જોવા મળે છે . ઘણા અભ્યાસોએ
સાબબત કરીને આપ્ ાં છે કે ગ્રામીણ રસ્તાઓ અને
સામાજજક-આતિિક તવકાસને મજબ ૂત સાંબધ
ાં છે . ગ્રામીણ
સમદાયના સામાજજક-આતિિક ઉત્કર્ણમાાં તેની ભ ૂતમકા
ખ ૂબ જ મિત્વની છે . રસ્તાઓના લીધે સાંસાધનો

ગતતશીલ બનતા આતિિક વ ૃદ્ધદ્ધ માટે સલભ બને
છે .તવતવધ અભ્યાસોએ સાબબત કરી બતાવ્્ ાં છે કે
ગ્રામીણ રસ્તાઓ પાછળના રોકાણિી ગરીબી રે ખા
િેઠળ જીવન જીવતા લોકોનો ઉત્કર્ણ િયો છે . Gan,
Hazel and Throat-1999 નો અભ્યાસ દશાણવે છે કે
ગ્રામીણ રસ્તાઓના જોડાણના લીધે ગરીબી નાબ ૂદી
ત્યાાં ગરીબીનો દર નીચો છે .ગ્રામીણ રસ્તાઓ ગામને
નજીકના બજાર સાિે જોડે છે . લોકોની પહરવિન
સતવધામાાં વધારો કરે છે . સાિે સાિે પહરવિન સેવાની

આવતણનમાાં પણ વદ્ધૃ દ્ધ કરે છે . શિેરી તવસ્તારમાાં મળતી
સતવધાઓ પહરવિનના લીધે ગ્રામ્ય તવસ્તારમાાં સલભ

5.3 ભારત તનમાણ ણ
ભારત તનમાણણ કાયણક્રમની શરૂઆત ભારત
સરકાર દ્વારા હડસેમ્બર, 2005 માાં કરવામાાં આવી. જેમાાં
છ માળખાકીય સવલતોના ક્ષેત્રોને ઓળખવામાાં
આવ્યા િતા. જેવા કે ગ્રામીણ આવાસ, તસિંચાઇ,
પેયજળ, ગ્રામીણ રસ્તાઓ, ગ્રામીણ તવદ્યતીકરણ અને
સાંદેશાવ્યવિાર.

51,253 વસાિતોમાાં

િઇ છે . જે રાજ્યોમાાં ગ્રામીણ રસ્તાઓન ાં જોડાણ સારાં છે

2.

ગ્રામીણ

વસાિતોમાાંિી

શરૂઆતમાાં માળખાકીય

સવલતોના અમલીકરણ માટેનો સમયગાળો 2005-09
તનધાણ રીત કરવામાાં આવ્યો િતો. જેમાાં આ કાયણક્રમના છ
ક્ષેત્રોમાાંન ાં એક ક્ષેત્ર ગ્રામીણ રસ્તાઓ છે . જેન ાં લક્ષ્ય
તમામ ઋતમાાં ચાલે તેવા બારમાસી રસ્તાઓ પ ૂરા
પાડવાન ાં છે .
2001 ની વસ્તી ગણતરી અનસાર સપાટ
તવસ્તારમાાં 1000 કે તેિી વધ વસ્તી ધરાવતા
વસવાટોને ગ્રામીણ રસ્તાઓન ાં જોડાણ પ ૂરાં પાડવ,ાં

બને છે . કૃતર્ અને બબનકૃતર્ ક્ષેત્રે ઉત્પાદકતામાાં વધારો

િાય છે . રોજગારીમાાં વ ૃદ્ધદ્ધ િાય છે . ગરીબીમાાં ઘટાડો
િાય છે . તકમાાં વધારો િાય છે . ઇન્ટરનેશનલ ફૂડ
પોબલસી રીસચણ ઇપ્ન્સ્ટટય ૂટ 1999 અનસાર 1 કરોડ
રૂતપયા રસ્તાઓ પાછળ રોકાણિી 1650 BPL કટાંબો APL
િયા. ગ્રામીણ વેતનમાાં વધારો િાય છે . કટાંબદીઠ
વાતર્િક

સરે રાશ

આવક

અને

ખચણ

રસ્તાઓિી

જોડાયેલામાાં વધ િોય છે . બારમાસી સ્તાઓિી
વસ્તઓની સરે રાશ પહરવિન હકિંમત ઓછી આવે છે .
અભ્યાસો દશાણવે છે કે સારા રસ્તાઓ અને જોડાણની
ગ્રામીણ સમદાય પર િકારાત્મક અસરો જોવા મળે છે .
જેમ કે, સારા રસ્તાઓના જોડાણિી 6 ટકા તશક્ષકો
બિારિી આવતા િયા, 10 ટકા ડોકટરો બિારિી
આવતા િયા, 14 ટકા ખેડૂતો વધ ખાતરો ખરીદતા
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િયા, 21 ટકા ખેતીલાયક જમીનન ાં તવસ્તરણ િ્,ાં 24

તકો તવસ્ત ૃત બને છે . સ્િાતનક માાંગને સારી રીતે પ ૂણણ

ટકા મૌસમી કાયણની તકમાાં વધારો િયો, 25 ટકા

કરી શકાય છે . બબનકૃતર્ વ્યવસાયોનો તવકાસ િાય છે .

ખેતીની સઘનતા વધી.

ઉચ્ચ તશક્ષણ પ્રાપત કરવાની તક મળે છે . છોકરીઓને

શ્રમ ગતતશીલ બનતા કૃતર્ ક્ષેત્રે વેતન દરમાાં

પ્રાિતમક તશક્ષણ બાદ તશક્ષણ મેળવવાની તક મળે છે .

વધારો િાય છે . ખોરાકની ઉપલબ્ધતા તિા વૈતવધ્ય

સ્વાસ્થ્ય સતવધાઓનો સૌિી વધ લાભ મહિલાઓને

વધે છે . શાળામાાં તશક્ષકો તિા તવદ્યાિીની િાજરી

મળતો િયો છે . સાંસ્િીકૃ ત પ્રસવના પ્રમાણમાાં વ ૃદ્ધદ્ધ િઇ

તનયતમત બને છે . ગ્રામીણ માળખાકીય સતવધાને

છે . સામાજજક અને રાજનૈતતક સભાઓમાાં મહિલાઓની

આતિિક તવકાસ સાિે િકારાત્મક સાંબધ
ાં છે . ગ્રામીણ

ભાગીદારી તિા મહિલા સશસ્કતકરણમાાં વ ૃદ્ધદ્ધ િઇ છે .

ગરીબો

સામેના

જોખમો

ગણવિામાાં સધારો

િાય

ઘટાડે
છે .

છે .

જીવનની

કૃતર્ સાંબધ
ાં ી તવકલ્પો પર સકારાત્મક અસરો જોવા મળી

ગ્રામીણ

લોકોના

છે . પાક પદ્ધતતમાાં સધારા િયા છે . ડૉકટર, આરોગ્ય

સામાજજક-આતિિક તવકાસમાાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપે

કાયણકરની સેવાઓ ઉપલબ્ધ બનવાિી માત ૃ-બાળ

છે . ગ્રામ્યક્ષેત્રે તશક્ષણ, આરોગ્ય, સારા રસ્તાઓના લીધે

મરણમાાં ઘટાડો િયો છે .

આતિિક વ ૃદ્ધદ્ધની તકન ાં સર્જન િાય છે . પહરવિન ખચણમાાં

રસ્તાઓના જોડાણ દ્વારા દવાખાન ાં, શાળા,

ઘટાડો િાય છે . વસ્તઓ અને સેવાઓના વપરાશ ખચણ

ખેત ઉત્પાદન બજાર, વેટનરી સેવા, પાણી ટેન્કર, જાિેર

અને ઉત્પાદન ખચણમાાં ઘટાડો િાય છે . બજાર અને

તવતરણ વ્યવસ્િા, રોજગારી તકની સમાનતા, શિેર

ટેકનોલોજીની સલભતા સગમ્ય બને છે . સારા રસ્તાઓ

જેવી સતવધા અને 108 એમ્બ્્લન્સની સતવધા

ઉચ્ચ ઉત્પાદકતા અને મજૂરની માાંગમાાં િાળો આપે છે .

ઉપલબ્ધ બને છે . ગ્રામીણ રસ્તાઓન ાં જોડાણ એ માત્ર

તશક્ષણ અને આરોગ્ય સેવા ખાસ કરીને છોકરીઓ અને

ગ્રામતવકાસ માટેન ાં મખ્ય ઘટક નિી ઉપરાાંત તે

સ્ત્રીઓની પિોંચમાાં આવે છે .

આતિિક-સામાજજક સેવાઓના ઉપયોગને ઉિેજન પ ૂરાં

ગ્રામીણ રસ્તાઓન ાં જોડાણ આતિિક અને
સામાજજક સતવધાઓ ઉપલબ્ધ બનાવવાની સાિે સાિે

પાડે છે .
બજાર સધીની પિોંચ વધે છે . જાિેર સેવાનો

કૃતર્ ક્ષેત્રે આવકમાાં પણ વ ૃદ્ધદ્ધ કરે છે . કૃતર્ તવકાસ અને

ઉપયોગ ઘતનષ્ટ્ઠ બને છે . રસ્તાઓન ાં જોડાણ અને

ગ્રામીણ રસ્તાઓને સીધો સાંબધ
ાં જોવા મળે છે . રસ્તાની

ગ્રામીણ તવકાસને સીધો સાંબધ
ાં છે . કારણ કે તે આતિિક,

સતવધા મળવાિી કૃતર્ ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતામાાં

સામાજજક અને રાજકીય પાસાને અસર કરે છે . ગ્રામીણ

વ ૃદ્ધઇ િઇ છે . રાસાયબણક ખાતરોનો ઉપયોગ વધ્યો છે .

તવસ્તારમાાં રસ્તાઓન ાં જોડાણ િવાિી બિાર ઉત્પાહદત

રસ્તાિી દૂ રના ગામો કરતા રસ્તાિી નજીકના ગામોનો

િતી વસ્તઓ ગામડા સધી આવવા લાગી. કટાંબમાાં

સારો તવકાસ િયો છે . વસ્તના ભાવમાાં ઘટાડો િયો છે .

વપરાશની વસ્તમાાં વૈતવધ્ય જોવા મળ્ ાં છે . ખેતી ક્ષેત્રે

જીવનતનવાણ િની તકોમાાં વૈતવધ્ય જોવા મળે છે . જાિેર

ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ વધ્યો છે . માનવ મ ૂડી રોકાણમાાં

સેવાઓ ઉપલબ્ધ બની છે . કૃતર્ન ાં વ્યાપારીકરણ િ્ ાં

વ ૃદ્ધદ્ધ િઇ છે . વ્યવસાયન ાં વૈતવધ્ય વધ્્ ાં છે .

છે . નવી જમીનમાાં ખેતી શક્ય બને છે . ખેતીલાયક

સાંકબલત ગ્રામતવકાસ માટે રસ્તાઓ સલભકતાણ

જમીનનો ઘતનષ્ટ્ઠ ઉપયોગ કરી શકાય છે . રસ્તાઓ કૃતર્

તરીકે ભ ૂતમકા તનભાવે છે . MDG ના ધ્યેયો તસદ્ધ કરવા

વ્યપારીકરણને સરળ બનાવે છે . તે કૃતર્ અને બબનકૃતર્

માટે ગ્રામીણ રસ્તાઓ આવશ્યક છે . સામાજજક-આતિિક

પ્રવ ૃતિ માટે ની કડી બને છે . ગ્રામીણ રસ્તાઓ સમદાય
અને ખેતરને મખ્ય પહરવિન તાંત્ર અને બજારને જોડી
આપવાન ાં કાયણ કરે છે . ખેતીમાાં ઉત્પાદન અને
ઉત્પાદકતા વધતા તિા પાક વૈતવધ્ય વધતા નિાના
પ્રમાણમાાં વધારો િાય છે .
આવવા-જવાન ાં સરળ બને છે . બારમાસી
રસ્તાઓના લીધે શ્રમ બજાર સધી પિોંચવ ાં સગમ બને
છે . કાયણ સ્િળ તિા બજાર સધી પિોંચવામાાં સમય
ઓછો લાગે છે . સ્િળાાંતરમાાં ઘટાડો િયો છે . આતિિક

રૂપાાંતરણ, રાષ્ટ્રીય સાંકલન, સવાાંગી, સવણસમાવેશી
તવકાસ માટે ગ્રામીણ રસ્તાઓ જરૂરી છે .
7. ગ્રામીણ રસ્તાઓ સામેની સમસ્યાઓ અને પડકારો
ગ્રામીણ તવસ્તારમાાં રસ્તાઓન ાં નબળાં જોડાણ
તિા સ્સ્િતતના લીધે 20 િી 30 ટકા કૃતર્, બાગાયત તિા
વનપેદાશો બગડી જાય છે . તવશ્વ બેંક 1997 ના અભ્યાસ
અનસાર ખરાબ અને અયોગ્ય રસ્તાઓના કારણે 15
ટકા ઉત્પાહદત પાક ખેતરના દરવાજાિી લઇને ગ્રાિક
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સધીમાાં વેડિાઇ જાય છે . રસ્તાઓના જોડાણના

કામના કલાકો વધી જાય છે . પાણી તિા

અભાવની ખરાબ અસર ખેડૂતોની આવક પર પડે છે .
1.

બળતણ પાછળ વધ સમય આપવો પડે છે .

નાણાના અભાવે મરામત કાયણમાાં અભાવ

ગ્રામીણ રસ્તાઓ સામાન્ય રીતે બબસ્માર

જોવા મળે છે . મરામત માટે ટકાઉ ભાંડોળ

િાલતમાાં છે .

નિી અને તવકે ન્દ્રીકરણ અબભગમિી કાયણ

17. ગ્રામીણ ભારતમાાં રસ્તાઓના જોડાણના

કરવામાાં આવત ાં નિી.
2.
3.

તવકાસની બાબતમાાં અસાંતલન જોવા મળે છે .

રસ્તાઓની ક્ષમતા કરતા ભારે

વાિનો

કેટલાક રાજ્યોમાાં સ્સ્િતત સારી જોવા મળે છે

ચાલતા રસ્તાઓ બગડી જાય છે .

તે કે ટલાક રાજ્યોમાાં સ્સ્િતત નબળી જોવા મળે

વરસાદના પાણીના તનકાલના અભાવને લીધે

છે .

રસ્તાઓ ખરાબ જ િઇ જાય છે .

18. ગણવિા

તિા

ભારતના

માપદાં ડોને

4.

આપતિના સમયે રસ્તાઓ ખરાબ િાય છે .

5.

વધ રાહિકના લીધે ઘસારો વધે છે .

6.

રસ્તાઓ પાછળ અપ ૂરત ાં બજેટ િાળવવામાાં

ગામોમાાં િરાજી-ટે ન્ડર માટે નબળો પ્રત્્િર

આવે છે . ગ્રામીણ રસ્તાઓમાાં આયોજન,

જોવા મળે છે .

અમલીકરણ,
7.

અનસરવામાાં આવતા નિી.
19. નકસલવાદી તવસ્તારો તિા

મ ૂલ્યાાંકન

તિા

અંતરીયાળ

20. અદ્યતન ટે કનીકનો અભાવ, પ ૂરતા સ્ટાિનો

લોકભાગીદારીનો અભાવ જોવા મળે છે .

અભાવ, યોગ્ય પનવણસન તિા

અંતહરયાળ,

સાંપાદનના

ડગ
ાં રાળ,

દગણમ,

પછાત

વસવાટોમાાં રસ્તાઓન ાં જોડાણ ઊભ ાં કરવ ાં
સૌિી મોટો પડકાર છે .
અપ ૂરત ાં બજેટ િાળવવામાાં આવે છે .

9.

તવશાળ નેટવકણ િોવાના લીધે દે ખરે ખ લઇ
શકાતી નિી.

11. સ્િાતનક સ્વરાજ્યની સાંસ્િાઓની જવાબદારી
તિા ભાગીદારીનો અભાવ જોવા મળે છે .
રસ્તાઓની

માગણદતશિકા નિી.

રસ્તાઓના મરામતન ાં આયોજન કરવ.ાં

2.

ગ્રામીણ રસ્તાઓન ાં તવગતે સાંશોધન કરવ.ાં
ગ્રામીણ તવસ્તારના ઝડપી તવકાસ અને
જોડાણ માટે ગ્રામીણ તવસ્તારના રસ્તાઓના

રસ્તાઓ

ધીમા,

અસલામત,

પયાણ વરણીય રીતે પ્રતતકૂળ તિા મરામત
વગરના છે .
અભાવ

જોવા

3.

ભૌગોબલક

તવસ્તારને

ધ્યાનમાાં

રાખી

રસ્તાઓની હડઝાઇન બનાવવી.
4.

પ ૂરતા પ્રમાણમાાં નાણાકીય ભાંડોળ પ ૂરાં પાડવ.ાં

મળે

5.

વાિનોની

અવરજવરને

ધ્યાનમાાં

રાખી

રસ્તાઓની પિોળાઇ નક્કી કરવી.
6.

રસ્તાઓમાાં પાણી ન ભરાઇ રિે તેવી સાંરચના
તૈયાર કરવી.

15. જમીન સાંપાદનના પ્રશ્નો જોવા મળે છે .
16. નતવનીકરણનો

જોડાણના સ્તરન ાં મ ૂલ્યાાંકન આવશ્યક છે .

લાાંબાગાળાના બજેટની રણનીતત બનાવવી.

13. તાલીમ પામેલ માનવબળ નિી.
14. ગ્રામીણ

પ ૂણણ

1.

અભાવ જોવા મળે છે .

ગ્રામીણ

પ્રોજેકટ

કરવાનો સમયગાળો વધી જાય છે .

10. ગ્રામીણ રસ્તાઓના કાયાણત્મક વગીકરણનો

ભાર્ામાાં

લીધે

8. ઉપાયો

8.

12. પ્રાદે તશક

પ્રશ્નોના

જમીન

છે .

રસ્તાઓના જોડાણના અભાવના લીધે ખેત
ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતામાાં ઘટાડો િાય છે .
તવસ્તરના માહિતી લોકો સધી પિોંચી શકતી
નિી. બાળકોની શાળામાાં નોંધણી ઓછી રિે
છે . તવદ્યાિીઓની તિા તશક્ષકોની ગેરિાજરી
વધ રિે છે . આરોગ્ય કાયણકરો સિેલાઇિી
ગામડા સધી પિોંચી શકતા નિી. સ્ત્રીના ઘરે લ

7.

રસ્તાઓની બાંને બાજ વ ૃક્ષોન ાં વાવેતર કરવ.ાં

8.

વાિનોના અકસ્માત સમયે આપાતકાબલન
તનકાલની વ્યવસ્િા કરવી.

9.

સ્િાતનક

તવસ્તારને

ધ્યાનમાાં

રાખી

લોકભાગીદારી દ્વારા સમબચત રસ્તાઓ તૈયાર
કરવા.
10. ગ્રામીણ રસ્તાઓન ાં સયોગ્ય વ્યવસ્િાપન
કરવ.ાં
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11. રસ્તાઓ

સારી

ગણવિાના

બને

તિા

મરામતની જવાબદારી કોન્રાકટર તિા રાજ્ય
સરકારની નક્કી કરવી.

4.

12. ગ્રામીણ રસ્તાઓના તવકાસ માટે સરકારના
તવતવધ તવભાગો વચ્ચે સાંકલન સાધવ.ાં
13. ગ્રામીણ

રસ્તાઓ

ઉપયોગ,
બાાંધકામની

હકિંમત,
તવગત

અંગે

સ્િાન,

મરામત,
આવરી

5.
સ્સ્િતત,

ઇતતિાસ,
લેતી

મેનેજમેન્ટ તસસ્ટમ ઊભી કરવી.
14. જવાબદારીઓન ાં

તવકે ન્દ્રીકરણ

6.

ડેટા
7.
કરી

સામદાતયક ભાગીદારી નક્કી કરવી.

8.

15. ગ્રામીણ રસ્તાઓન ાં વગીકરણ કરી એકસમાન
વિીવટી માળખા િેઠળ આવરી લેવા.
16. ગ્રામીણ રસ્તાઓના મરામત માટે માગણદતશિકા

9.

તવકસીત કરવી.
17. તાલીમ પામેલ માનવ જૂિ તૈયાર કરી
સમદાયના સ્તરે નાના કોન્રાકટરો તૈયાર
કરવી.
18. ભ ૂસ્ખલનન ાં તનયાંત્રણ કરવ,ાં યોગ્ય િાળ આપી

10.

11.

પાણીનો તનકાલ કરવો. તનયતમત મરામતન ાં
કાયણ કરી ખાડાઓ પ ૂરવા, ઘાસ તિા માટી દૂ ર
કરવી.

12.

19. રસ્તાઓ બનાવવા માટે ઓછો સમય લાગે
તિા ખચણ ઓછો િાય તેવી હડઝાઇન

13.

બનાવવી.
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