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प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना 

आर्थिक घडामोडींच्या मंर्िमंडळ सर्मतीने (Cabinet 

Committee on Economic Affairs (CCEA)) रस्ते आर्ि 

पलुांच्या बांधकामाची उर्िररत कामे पिूि करण्यासाठी सप्टेंबर 

2022 पयंत प्रधानमंिी ग्राम सडक योजना-1 आर्ि II 

(PMGSY-I आर्ि II) सरुु ठेर्ण्यास तर माचि 2023 पयंत 

उग्रर्ादी प्रभार्र्त के्षिांसाठी रस्ता जोडिी प्रकल्प सरुू ठेर्ण्यास 

दखेील मान्यता र्दली असल्याकारिाने हा मदु्दा सध्या चचेत 

आह.े 

 

 

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भाग - 1  

• ही 100% कें द्र परुस्कृत योजना असनू राज्यात सन 2000 पासनू राबर्र्ण्यात येत आह.े 

• योजनेची अंमलबजावणी : ग्रामर्र्कास र्र्भागाच्या आर्धपत्याखालील महाराष्ट्र ग्रामीि रस्ते र्र्कास 

संस्थेमार्ि त करण्यात येते.  

मुख्य उदे्दश  

• सन 2001 च्या जनगिनेनसुार सर्िसाधारि के्षिात 1000 पेक्षा जास्त आर्दर्ासी भागातील 500 पेक्षा जास्त पाि 

लोकर्स्तीची रस्त्याने न जोडलेली गारे् बारमाही रस्त्याद्वारे (र्र्िभर चाल ूरहािारे र् क्रॉस डे्रनेज बांधनू) जोडिे. 

• सद्यर्स्थतीत कें द्र सरकारने न जोडलेल्या र्बगर आर्दर्ासी भागातील 500 पेक्षा जास्त, आर्दर्ासी भागातील 250 

पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या आर्ि नक्षलग्रस्त र्जल्हयातील 100 249 लोकसंख्या असलेल्या र्ाडया-

र्स्त्यांच्या प्रस्तार्ांना देखील मान्यता र्दलेली आह.े 

• यासोबतच या योजनेत पाि र्स्ती असलेल्या सर्ि र्जल््ांसाठी अर्स्तत्र्ात असलेल्या ग्रामीि रस्त्यांच्या 

अद्ययार्तीकरिाचे घटक दखेील समार्र्ष्ट आहते. 

• प्रधानमंिी ग्राम सडक योजना भाग-1 अंतगित टप्पा 1 ते 13 मध्ये एकूि 24952 र्क.मी. लांबीचे रस्ते मंजरू आहते. 

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY) भाग - 2 

• ही कें द्र शासनाने सन 2013 मध्ये सरुु केलेली असनू ज्या राज्यांनी प्रधानमंिी ग्राम सडक योजना भाग 1 मध्ये 

100% नर्ीन जोडिी र् 90% दजािितीची कामे प्रदान केलेली आहते त्या राज्यांसाठी लाग ूकेलेली आह.े  

• त्यानसुार महाराष्ट्र राज्याला प्रधानमंिी ग्राम सडक योजना भाग 2 अंतगित 2619 र्क.मी. रस्त्यांची लांबी मंजरू 

करण्यात आलेली आह.े या एकूि 27571 र्क.मी. मंजरू लांबीपैकी ऑगस्ट, 2019 पयंत एकूि 26328र्क.मी. 

रस्त्यांचे काम पिूि झाले आह.े  
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• कें द्र शासनाने प्रधानमंिी ग्राम सडक योजना भाग - 1 र् 2 मधील सरुु असलेल्या कामांसाठी नोव्हेंबर, 2015 पासनू 

कें द्र र् राज्यांच्या र्हस्सा पध्दतीत 60:40 असा बदल केला आह.े 

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY) भाग – 3 

• 2019 मध्ये हा योजनेचा र्तसरा भाग सरुु 

करण्यात आला असनू या अंतगित र्स्त्या तसेच ग्रामीि 

कृर्ी बाजारपेठा, उच्च माध्यर्मक शाळा आर्ि 

रुग्िालये यांना 1,25,000 र्कमीचे र्र्द्यमान मागि आर्ि 

प्रमखु ग्रामीि भाग जोडण्याचे काम केले जािार आह.े  

• योजनेअंतगित सरुु करण्यात आलेल्या या 

भागाच्या अंमलबजार्िीचा कालार्धी हा माचि 2025 

पयंत र्नर्ित करण्यात आला आह.े   

नक्षलग्रस्त भागांसाठी (Naxal-affected areas) रसे्त जोडणी प्रकल्प  

• 9 राज्यांतील (आंध्र प्रदेश, र्बहार, छत्तीसगड, 

झारखंड, मध्य प्रदशे, महाराष्ट्र, ओर्डशा, तेलंगिा 

आर्ि उत्तर प्रदशे) 44 र्जल््ांमध्ये 5,412 र्कमीचे रस्ते 

आर्ि धोरिात्मक महत्त्र् असलेल्या 126 पलुांच्या 

बांधकाम/उन्नतीकरिासाठी हा योजनेअंतगित एक नर्ीन 

भाग र्र्ि 2016 मध्ये सरुु करण्यात आला आह.े  

• अंमलबजावणीचा कालावधी: 2016-17 ते 

2019-20 असा ठरर्ण्यात आला होता. 

योजनेचे महत्व  

• योजनेर्र केलेल्या र्र्र्र्ध अभ्यासातून असा 

र्नष्ट्कर्ि र्नघतो की या योजनेचा कृर्ी, आरोग्य, र्शक्षि, 

शहरीकरि आर्ि रोजगार र्नर्मितीर्र मोठ्याप्रमािात 

सकारात्मक पररिाम झाला आह.े 

• सर्ि हर्ामानात ग्रामीि भागासोबत रस्त्याच्या 

माध्यमातनू जोडल्या गेल्यामळेु ग्रामीि र्र्कासास 
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चालना र्मळून या भागातील सकू्ष्म लघ ुमाध्यम उद्योगांना चालना र्मळेल. 

• साध्यर्स्थतीत बर्घतले असता या उद्योगांमध्ये sc st र् मर्हला यांचे प्रमाि जास्त आह ेया योजनेमळेु या र्गािला 

आर्थिक र्क्रयांमध्ये समार्र्ष्ट करुन घेण्यास मदत र्मळेल. 

• रस्त्यांचे बांधकाम, रस्ते सधुारिा तसेच ग्रामीि र्र्कास यामळेु स्थार्नक लोकांसाठी प्रत्यक्ष आर्ि अप्रत्यक्ष 

रोजगार संधी र्नमािि होतील आर्ि सरतेशेर्टी र्र्चार केला असता भारतातील गररबी दाररद््रय बेरोजगारी या 

समस्या दरू होऊन र्र्कासास चालना र्मळेल. 

अमलबजावणीसमोरील आव्हाने (Challenges) 

• पैशाची कमतरता ज्यामळेु कमी प्रमािात होिारा परुर्ठा   

• ग्रामीि भागात पंचायती राज संस्थांची योजनेतील मयािर्दत भागीदारी. 

• कामासाठी योग्य हर्ामानाचा अभार् आर्ि दगुिम भागात र्र्शेर्तः डोंगराळ राज्यांमध्ये.  

• अद्ययार्त बांधकाम सार्हत्याचा तसेच नर्नर्ीन तंिज्ञाचा अभार्. 

•  नक्षलग्रस्त भागातील सरुर्क्षततेची र्चंता. 
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