
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

पीएम गति शक्ती योजना 

गती शक्ती ही एक राष्ट्र ीय मास्टर पॅ्लन आहे ज्याचा उदे्दश लॉजिस्टस्टक खचच कमी करण्यासाठी भारतातील पायाभूत सुजिधा 

प्रकल पाांचे समस्टित जनयोिन आजि अांमलबिाििी करिे आहे. 

उतिष्ट/Aim 

• पुढील चार िर्ाचत पायाभूत सुजिधा प्रकल पाांचे एकास्टिक जनयोिन 

आजि अांमलबिाििी सुजनस्टचचत करिे, िजमनीिर कामे िलद करिे, खचच 

िाचििे आजि नोकऱ्या जनमाचि करिे यािर लक्ष कें जित करिे. 

• गती शक्ती योिना 2019 मधे्य सुरू करण्यात आलेल या 110 लाख 

कोटी रुपयाांच्या राष्ट्र ीय पायाभूत सुजिधा पाइपलाइनचा समािेश करेल. 

• लॉजिस्टस्टक खचाचत कपात करण्यासोबतच, या योिनेचा उदे्दश माल 

हाताळण्याची क्षमता िाढििे आजि व्यापाराला चालना देण्यासाठी बांदराांिर 

होिारा टनचअराउांड िेळ कमी करिे हे देखील आहे. 

• 11 औद्योजगक कॉररडॉर आजि दोन निीन सांरक्षि कॉररडॉर - एक 

ताजमळनाडू आजि दुसरा उत्तर प्रदेशमधे्य ठेिण्याचे उजद्दष्ट् आहे. सिच 

गािाांमधे्य 4G कनेस्टिस्टिटी िाढििे हे आिखी एक उजद्दष्ट् आहे. गॅस 

पाइपलाइन नेटिकच मधे्य 17,000 जकमी िोडण्याचे जनयोिन केले िात आहे. 

• 2024-25 साठी सरकारने ठरिलेली महत्त्वाकाांक्षी उजद्दषे्ट् पूिच 

करण्यात मदत होईल, ज्यात राष्ट्र ीय महामागच नेटिकच ची लाांबी 2 लाख 

जकलोमीटरपयंत िाढििे, 200 हून अजधक निीन जिमानतळ, हेलीपोटच 

आजि िॉटर एरोडर ोम तयार करिे समाजिष्ट् आहे. 

अपेतिि परिणाम/ Expected Outcomes 

• ही योिना जिद्यमान आजि प्रस्ताजित कनेस्टिस्टिटी प्रकल पाांचे मॅजपांग करण्यात मदत करेल. 

• तसेच, देशातील जिजिध के्षते्र आजि औद्योजगक कें िे, जिशेर्त: लास्ट माईल कनेस्टिस्टिटीसाठी कशी िोडली गेली 

आहेत याबद्दल प्रचांड स्पष्ट्ता असेल. 

• एक समग्र आजि एकास्टिक िाहतूक कनेस्टिस्टिटी धोरि मेक इन इां जडयाला मोठ्या प्रमािात समर्चन देईल आजि 

िाहतुकीच्या जिजिध पद्धती एकजत्रत करेल. 

• त्यामुळे भारताला िगाची व्यािसाजयक रािधानी बनण्यास मदत होईल. 

गिी शक्तीचे सहा सं्तभ/Six Pillars of Gati Shakti 

1. सिचसमािेशकता 

2. प्राधान्यक्रम 

3. सिोत्तमीकरि 

4. समक्रमि 

5. जिचलेर्िािक 
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6. गजतमान 

एकात्मिक पायाभूि सुतिधांच्या तिकासाची गिज/Need for Integrated Infrastructure Development 

 

• समियाचा अभाि आजि प्रगत माजहतीची 

देिािघेिाि याांच्या अभािामुळे मॅक्रो जनयोिन 

आजि सूक्ष्म अांमलबिाििी याांच्यात मोठी 

तफाित आहे. कारि जिभाग जिचार करतात 

आजि कायच करतात. 

• एका अभ्यासानुसार, भारतात लॉजिस्टस्टक 

खचच िीडीपीच्या सुमारे 13% आहे, िो जिकजसत 

देशाांपेक्षा िास्त आहे. या उच्च लॉजिस्टस्टक 

खचाचमुळे, भारताच्या जनयाचतीची स्पधाचिकता 

मोठ्या प्रमािात कमी झाली आहे. 

• शाचित जिकासासाठी दिेदार पायाभूत सुजिधाांची जनजमचती हा एक जसद्ध मागच आहे, ज्यामुळे अनेक आजर्चक 

जक्रयाकलापाांना चालना जमळते आजि मोठ्या प्रमािािर रोिगार जनजमचती होते हे िागजतक स्तरािर मान्य केले िाते. 

• ही योिना नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन (NMP) शी समिय साधत आहे. NMP ला मुिीकरिासाठी एक स्पष्ट् 

फे्रमिकच  प्रदान करण्यासाठी आजि सांभाव्य गुांतििूकदाराांना गुांतििुकीत स्वारस्य जनमाचि करण्यासाठी मालमते्तची 

तयार यादी देण्याची घोर्िा करण्यात आली आहे. 

गिी शक्ती तितजटल पॅ्लटफॉमम  

यामधे्य एक समान छत्री पॅ्लटफॉमच तयार करिे समाजिष्ट् आहे ज्याद्वारे जिजिध मांत्रालये/जिभाग याांच्यात ररअल-टाइम 

आधारािर समिय साधून पायाभूत सुजिधा प्रकल्ाांचे जनयोिन आजि प्रभािीपिे अांमलबिाििी केली िाऊ शकते. 

गिी शक्ती तिषयी तचंिा /Gati Shakti Concerns 

• कोजिड नांतरच्या पररस्टथर्तीत खािगी मागिी आजि गुांतििुकीचा अभाि आहे. त्यानांतर, भूसांपादन आजि न्यायालयीन 

मुद्द्ाांमधे्य सांरचनािक समस्या आहेत, पयाचिरिीय परिानग्या जमळिे, ज्यामुळे प्रकल् अांमलबिाििीचा दर 

िागजतक मानकाांनुसार खूपच कमी आहे. 

• के्रजडट ऑफ-टेक टर ेंड कमी होण्याबद्दल देखील जचांता आहेत. 

PM गजत शक्ती हे योग्य जदशेने टाकलेले पाऊल आहे. तर्ाजप, उच्च सािचिजनक खचाचतून जनमाचि झालेल या सांरचनािक आजि 

समजष्ट् आजर्चक स्टथर्रतेच्या समस्याांचे जनराकरि करिे आिचयक आहे. 

अशाप्रकारे, हे अत्यािचयक आहे की हा उपक्रम स्टथर्र आजि अांदाि लािता येण्यािोगा जनयामक आजि सांथर्ािक फे्रमिकच  

द्वारे आधारलेला 
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