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વધુ સારા રાેડ નેટવકર્ના
 અાયાેજનની �દશામાં



ભૂપેન્દ્ર પટેલ,
મુ�મંત્રી,
ગુજરાત રા�



સવ�સમાવેશક, ટકાઉ અને ઝડપી �વકાસ સાથે 
ગુજરાતે વસવાટ અને કારાેબાર માટેના વૈ��ક 

પસંદગીના �ળ તરીકે અાગવી અાેળખ  મેળવી છે.

સંદેશ

- નરેન્દ્ર માેદી

ગુજરાતમાં અાપણે હંમેશા અાપણા સામુદા�યક �હત સાથેની જરૂ�રયાતાેને અગ્રતા અાપતા 

હાેઈઅે છીઅે. દુરંદેશી સાથે ગુજરાતનાે સવા�ગી �વકાસ તેમજ ભાૈ�તક માળખાગત સવલતાે 

હંમેશા કેન્દ્ર�ાને હાેય છે. માેટા ભાગના માગા�ની માળખાગત સુ�વધાઅાે રા� અને રા� 

માટે પણ મુ� ગેમ ચેન્જર અને �દશાસૂચક બને છે. અહ� અે ના�ધ લેતા ખુશી થાય છે કે, 

૧૯૯૬ રાેડ પાેલીસીઅે માગર્ ક્ષેત્રે અ�ંત �વકાસ સાધવાના ઉદે્દશને વેગ અા�ાે છે. 

રાેડ સે�ર પાે�લસી-૨૦૨૧ સરકારનાે જનતાને 'શ્રે�થી સવા��મ' માગા�ની માળખાગત 

સવલતાે પુરી પાડવાનાે કૃત�ન�ય દશાર્વે છે. અાપણા માગર્ અને મકાન �વભાગે અદભૂત 

�ન�તગત માળખું �વકસા�ું છે; તેનાે ઉદે્દશ ગુજરાત રા�ને અગ્રેસર, સંશાેધક અને નવાે 

ચીલાે ચાતરનાર તરીકે પ્ર�ા�પત કરવાનાે છે. અા નવી ની�ત અપનાવવા બદલ માગર્ અને 

મકાન �વભાગને અ�ભનંદન પાઠવું છંુ. મને ખાતરી છે કે તે ગુજરાતને અાગળ જતાં વધુ 

સમૃ�દ્ધ પ્રદાન કરશે.

 અાપનાે,

(ભૂપેન્દ્ર પટેલ)



પૂણ�શ માેદી,
મંત્રી, માગર્ અને મકાન �વભાગ
ગુજરાત સરકાર



પૂણ�શ માેદી 

સંદેશ
ગુજરાતઅે ભારતના ખુબજ સમૃદ્ધ રા�ાે પૈકીનું અેક રા� છે. રાેડ ઇન્ફ્રા�કચર રા�ના 
સવા�ગી �વકાસમાં અેક મહ�ની ભૂિમકા ભજવે છે. ગુજરાત સરકાર રાેડ ઇન્ફ્રા�કચરના 
મા�મથી માગા� ના �વકાસની  સાથે સાથે ગુજરાતની અા�થ�ક વૃ�દ્ધમાં પણ વધારાે થયાે છે. તથા 
ગુજરાત સરકાર માગર્ પ�રવહનમાં સુગમતા અને ગુણવ�ા વધારા પર �ાન કેિન્દ્રત કરે છે.

ગુજરાતના રસ્તાઅાે ભારતના અ� રા�ાેના રસ્તાઅાેની સરખામણીમાં શ્રે� કક્ષાના છે, 
જનેી પ્રસંશા તમામ સ્તરે થયેલ છે. ગુજરાત અ� રા�ાે માટે નમૂનારૂપ બની રહે અને તેનું 
અનુકરણ કરી શકે તેવા અનેક સીમા ચીન્હાે પણ �ાપેલ છે. અાપણા રા� દ્વારા સને ૧૯૯૫ 
થી સાૈના સ�હયારા પ્રય�ાે થકી રસ્તાઅાેનું વૈજ્ઞા�નક પિધ્ધતથી અાયાેજન અને તેના 
અમલીકરણ દ્વારા સંતુ�લત �વકાસ કરેલ છે.

માગર્ અને મકાન �વભાગ તેઅાે હસ્તકના રસ્તાઅાેને �મલકત �રૂપે (અક�ામત) સંચાલન 
કરી રા�ના અા�થ�ક અને સામાિજક �વકાસમાં મહ�નાે ભાગ ભજવે છે. ���ને અેક 
જગ્યાઅેથી બીજી જગ્યાઅે જવા માટે ભરપૂર માત્રામાં વાહનાેના ઉપયાેગથી માળખાગત સુ�વધા 
અાપવાનું કાયર્ સરકાર કરી રહી છે. માગર્ ક્ષેત્રની હાલની અને  ભ�વ�ની જરૂ�રયાતાેને પૂણર્ 
કરવા અને રા�ના �નરંતર �વકાસમાં મદદરૂપ થવાનાે પ્રય� અા નવી માગર્ ક્ષેત્ર ની�ત થકી 
કરેલ છે.

અા નવી માગર્ ક્ષેત્ર ની�ત-૨૦૨૧ સવા�ગી �વકાસ પર �ાન કેન્દ્રીત કરી અદ્યતન માગર્ �નમાર્ણ 
થાય તે માટેના માગર્ અને મકાન �વભાગનાે અા પ્રયાસ રા�ના સવા�ગી �વકાસના �ેયને પુણર્ 
કરવા અ� ક્ષેત્રની ની�તઅાે માટે પણ પૂરક રહેશે.

અાપનાે,



અેસ બી વસાવા 
સ�ચવ, માગર્ અને મકાન �વભાગ
ગુજરાત સરકાર



સંદેશ
ભારતના અ� રા�ાેની સરખામણીમાં ગુજરાતના માગા� ઉ�મ કક્ષાના છે. રા�ના અા�થ�ક 
તેમજ સવા�ગી �વકાસને ટેકાે અાપવા માટે માગર્ �વકાસ મહ�પૂણર્ ભાગ ભજવે છે.

રા�ના �વકાસ અને વધતા રાેડ નેટવકર્ને �ાનમાં રાખી �વભાગે અાગામી પેઢીના રસ્તાઅાેનું 
અાયાેજન અને �નમાર્ણ કરવું જરૂરી છે. અાને પૂણર્ કરવા માટે, ભ�વ�ના રસ્તાઅાે �વકસાવવા 
માટેના મુ� પ�રબળાે તરીકે સુગમતા, ગ�તશીલતા અને સલામતીને �ાનમાં રાખવું જરૂરી છે. 
અાવા લ�ય સાથે માગર્ ક્ષેત્ર ની�ત-૨૦૨૧ની રચના કરવામાં અાવેલ છે.

અા માગર્ ક્ષેત્ર ની�ત, રસ્તાઅાેના �નમાર્ણમાં અદ્યતન ટેકનાેલાેજી અને કુદરતી સંસાધનનાે 
કાળજીપૂવર્ક વપરાશ કરવા ઉપર મહ� અાપે છે. અાબાેહવામાં ફેરફાર અે અેક વૈ��ક �ચ�તા 
હાેવાથી, અા ની�તમાં ગ્રીન હાઈવે અને �વષમ અાબાેહવામાં ટકી શકે તેવા માગર્ �નમાર્ણ સંબં�ધત 
કેટલાક પાસા પણ સામેલ છે.

અા ની�તનાે હેતુ માગર્ �નમાર્ણમાં સંશાેધન પ્રવૃિ�અાે થકી નવીન સામગ્રી, અદ્યતન મશીનરી 
અને અાઈ. ટી./અાઈ. સી. ટી. નાે ઉપયાેગ થાય તેમ ��પણે દશાર્વે છે. અા ની�તમાં �નય�મત 
ક્ષમતા �નમાર્ણ દ્વારા, કામગીરીની દેખરેખ તથા જવાબદારીને પ્રાે�ાહન અાપી માનવ 
સંશાધનાેમાં વધારાે કરવાની બાબતનાે પણ સમાવેશ થાય છે.

સમગ્ર પાસા અાવરી લેતા રસ્તાઅાે માટે અા નવી ની�ત સામા�જક અને પયાર્વરણીય પાસાઅાેને 
વધુ મજબૂત બનાવશે. અા ઉપરાંત નવીન નાણાકીય પદ્ધ�ત અને નવીન કરારની પદ્ધ�તઅાેને 
સાંકળીને વધુ ટકાઉ રસ્તાઅાે બનાવવાનાે પણ અા ની�તમાં સમાવેશ કરેલ છે.

અા માગર્ ક્ષેત્ર ની�ત-૨૦૨૧ રા�ના ભા�વ �વકાસની સંભાવનાઅાેને �ાને રાખીને તૈયાર કરેલ 
છે. જનેાે હેતુ રા�ના �વકાસમાં તથા માેટા લ�યાંકાે પ્રા� કરવા માટે સતત ઉદ્ીપક તરીકે કામ 
કરવાનાે છે. 

અેસ બી વસાવા 
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હેતુ અને
અાયાેજન

ગુજરાત ભારતનાં ખુબજ સમૃદ્ધ રા�ાે પૈકીનું અેક રા� છે. તેના અથર્તંત્રનાે �વકાસ, રા�ીય અથર્તંત્રનાે 
વા�ષ�ક �વકાસ દર કે જે ૮% રહ્યાે છે, તેની સામે  છે�ા દસ વષર્ કરતાં પણ વધુ સમયથી સરેરાશ ૧૦% ના 
વા�ષ�ક ધાેરણે થઇ રહ્યાે છે. 

અત્રે અે ના�ધવું અગ�નું છે કે, ૧૯૯૬માં �ારે અગાઉની માગર્  ક્ષેત્ર ની�ત બનાવવામાં અાવી હતી, �ારે માગર્ 
અને મકાન �વભાગનું વા�ષ�ક બજેટ ₹ ૨૫૭ કરાેડનું હતું,  જે હવે વધીને ₹ ૭૯૨૫ કરાેડ સુધીનું થયેલ છે. માગર્ 
અને મકાન �વભાગ, અા વધતી જતી રસ્તાઅાેના �વકાસની માંગને પૂરી કરવા સમજદારીથી પૈસાનું રાેકાણ થાય 
તે મુજબના, ગંભીર અને તકર્બદ્ધ પ્રય� કરી રહ્યું છે. અા ની�ત અને પ્રય�ાેના કારણે અ�વરત �વકાસ શ� 
બનેલ છે. 

અા �વકાસમાં સારા રસ્તાઅાેનાે ઉ�ેખનીય ફાળાે રહ્યાે છે. રા�ના અથર્તંત્રને વધુ મજબુત બનાવવા, 
રા�ની ની�તઅાે અને અપે�ક્ષત રાેકાણ અે માગર્ ક્ષેત્રને વધુ દ્રઢ બનાવે છે. તે માટે સારી રીતે 
�ા�ા�યત/�� કરવામાં અાવેલી ની�ત, �ૂહ રચના અને અેવા કાયર્ક્રમ જે પ�રયાેજના અને યાેજના સાકાર 
કરી શકે, તેની સ� જરૂર છે.

અા ની�તની રચના �વકાસની �દશામાં અેક અેવાે પ્રય� છે, કે જે વતર્માન અને ભ�વ�ના માગર્ �વભાગની 
જરૂ�રયાતાેને પૂરી કરીને, ૧૯૯૬ માં રચવામાં અાવેલ માગર્ ક્ષેત્ર ની�તને અદ્યતન બનાવેલ છે. અા ની�ત તૈયાર 
કરવામાં માેટા ભાગની રા�ીય અને અ� રા�ાેની ની�તને �વચારણા હેઠળ લેવામાં અાવેલ છે અને અા ની�ત 
તેમની સાથે સુસંગત છે. 

૧



 પૃ�ભૂ�મ

 ગુજરાતના અથર્તંત્રને મજબૂત અને �વકાસને અ�વરત રીતે ચાલુ રાખવા માટે માગર્ અને માગર્ પ�રવહને
 કેન્દ્રીય ભૂ�મકા ભજવવાની છે. માલમ�ા ઘરે ઘરે �નયત સમયમાં રા�ના તેમજ રા�ના દરેક ખુણે
 સમયસર અને ઝડપથી પહા�ચે તેવી લાેકાેની અપેક્ષા છે. તેજ રીતે મુસાફરાેની પણ અેવી જ અપેક્ષા રહે છે
 કે, તેઅાે પણ તેમના લ�ક્ષત �ળે સમયસર અને ઝડપથી પહા�ચી શકે. ઉ� કક્ષાની ગતીશીલતા અને
 પ�રવહન ક્ષમતાની માંગ માટે, માેટા ભાગે માગર્ અને માગર્ પ�રવહન અેકમાત્ર �વક� રહે છે, કારણ કે
  .અ� પ્રકારના પ�રવહનમાં રાેકાણ વધારવા છતા પણ પ�ર���ત જમેની તેમ જ રહે છે

 ગ�તશીલતા પૂરી પાડવા માટે, રા�ીય કક્ષાઅે રસ્તાઅાે  લગભગ ૮૦% પ્રવાસીઅાેની જરુરીયાત પૂરી કરે
 છે અને માલ સામાનના પ�રવહનની ૬૫% જરૂરીયાત પૂરી કરે  છે. રા� કક્ષાઅે અા �હ�ાે વધારે,
 લગભગ ૮૫% જટેલાે હાેઈ શકે છે. અા જરૂરીયાત જ ેહમેશાં વધતી રહે છે તેથી ભ�વ�માં તેની ઉપર
 �ાન અાપવું જરૂરી છે. જ ેમાટે �વગતવાર અાયાેજન અાવશ્યક છે. સાથાેસાથ દરેક કક્ષાઅે બહુ�વક�ીય
 પ�રવહન (મ�� માેડલ) ના �વકાસ ઉપર પણ �ાન અાપવું જરૂરી છે અને �વ�વધ પ્રકારના પ�રવહનને
જાેડીને તૈયાર કરવાના બધા સ્તરે પ્રય�ાે કરવા અાવશ્યક છે

રસ્તાઅાે - �વકાસ માટે અેક મહ�પૂણર્ ઘટક

 નેશનલ ટ્રા�પાૅટર્ પાેલીસી ક�મટી (અેન.ટી.પી.સી.) ના ૧૯૮૦ના અહેવાલ અનુસાર, અેવું જાણવામાં
 અા�ું છે કે, પ�રવહન ક્ષેત્રમાં અેકંદર મૂડી �નમાર્ણ[ગ્રાેસ કૅ�પટલ ફાેમ�શન (જી.સી.અેફ.)] અને વૃ�દ્ધદરમાં
 ગ્રાેસ ડાેમે��ક પ્રાેડ� (જી.ડી.પી.), સમય સાથે સકારા�ક રીતે અેક બીજા સાથે સંકળાયેલા છે.
 જી.સી.અેફ. ના સંબંધમાં જીડીપી ની મુ� સાપેક્ષતાનાે અંદાજ ૦.૧૪ છે; જ ેદશાર્વે છે કે, જી.સી.અેફ. ના
 પ�રવહન �વભાગમાં ૧%નાે વધારાે, જી.ડી.પી. માં ૦.૧૪% નાે વધારાે કરે છે. પ�રવહન �વભાગમાં જી.ડી.પી.
 ની જી.સી.અેફ. પર ઊધંી અસર પણ હકારા�ક જણાય છે, અેટલે કે જી.ડી.પી. માં ૧% ના વધારા સામે
જી.સી.અેફ. માં ૦.૦૮૬% નાે વધારાે કરવાની જરૂર રહે છે

 
 વધુમાં, અેન.ટી.પી.સી. અહેવાલ પ�રવહનમાં રાેકાણ અને તેની રાેજગારની તકાેના �નમાર્ણ વ�ે
 અાંકડાકીય સંબંધ �ા�પત કરે છે, જ ે અા�થ�ક �વકાસનાે માપદંડ છે. ટેબલ-૧માં પ�રવહનના �વ�વધ
પ્રકારમાં રાેજગારની માત્રાના તુલના�ક અાંકડા બતાવવામાં અા�ા છે

૧

૨

અનુ
ક્રમ

ટેબલ-૧: પ�રવહનના �વ�વધ પ્રકારમાં રાેજગારની માત્રામાં તુલના�ક ���ત-૧૯૭૭-૭૮

 ₹ ૧ લાખના રાેકાણથી ઊભી થતી રાેજગારીની તકાે
 (માણસ વષર્ ની સં�ા)

સીધી અાડકતરી કુલ

 દેશની અંદર જળ મારફતે પ�રવહન
રસ્તાઅાેના બાંધકામ અને જાળવણી
માગર્ પ�રવહનની કામગીરી
દ�રયાઈ પ�રવહન

 રેલ્વે
 હવાઈ પ�રવહન

૧૩.૨૦
 ૧૫.૦૦
૬૩.૮૬
૨૨.૪૦
૩.૬૪
૦.૭૨

૩૩.૫૯
૧૨.૫૦
૧૨.૦૦
-
૦.૬૬
૦.૨૫

૪૬.૭૯
૨૭.૫૦
૭૫.૮૬
૨૨.૪૦
૪.૩૦
૦.૯૭

૧
૨
૩
૪
૫
૬

પ�રવહનના પ્રકાર

.

૨



માગર્ ક્ષેત્ર- માંગ અને જરૂ�રયાત

 રા�માં વા�ષ�ક ૮.૦% ના દરે વાહનાેની સં�ામાં વૃ�દ્ધ થઈ રહી છે. લાેકાેનું અાવક ધાેરણ વધતાંની સાથે
 જ ભ�વ�માં અા સં�ામાં વધારાે થતાે રહેશે, તેવી અપેક્ષા છે. ભ�વ�માં અાજ ગ�તઅે વાહનાેની
 સં�ામાં વૃ�દ્ધ થતી રહેવાની છે, તે �વચારણામાં લેતાં, હાલમાં ગુજરાતના રસ્તાઅાે પર જ ે૨.૭ કરાેડ
 વાહનાે ચાલી રહ્યા છે, તે વધીને વષર્-૨૦૨૫ સુધીમાં ૪.૦ કરાેડ થઇ જશે અને વષર્-૨૦૩૧ સુધીમાં ૬.૫
 કરાેડ વાહનાે થઇ જશે. અા ઉપરાંત વસ્તીમાં વષર્ ૨૦૦૧ થી ૨૦૧૧ દર�ાન ૧.૯૨% વા�ષ�ક ધાેરણે વૃ�દ્ધ
 થઇ છે. અા બધું મળીને માલસામાન અને મુસાફરાેની હેરફેર માટે કાયર્ક્ષમ પ�રવહન �વ�ાની
 જરૂરીયાતમાં વધારાે કરશે

૩

હાલમા ગુજરાતના માગા� પર 
જે ૨.૭ કરાેડ વાહનાે ચાલી 
રહયા છે, તે વધીને વષર્ 
૨૦૨૫ સુધીમા ૪.૦ કરાેડ 
અને વષર્ ૨૦૩૧ સુધીમાં
૬.૫ કરાેડ વાહનાે થવાની 
શ�તા છે. 
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*અંદાજીત બજટે/સુધારેલ અંદાજીત બજટે 
**સામા� + ટી.અે.અેસ.પી. + અેસ.સી.અેસ.પી. (પગારભથ્થા અને �ાનીય ખચર્ �સવાય) ખચર્ સમા�વ�
*** કાેવીડ-૧૯ રાેગચાળાના કારણે અસર થયેલ છે.

૪૧૦૦.૦૦ 

૫૧૫૦.૪૪ 

૫૧૨૩.૭૫ 

૫૫૧૮.૪૬ 

૬૪૨૭.૪૩ 

૬૮૯૭.૯૨ 

૭૨૬૯.૦૦ 

૭૪૮૫.૯૨

૭૯૨૫.૪૫

૪૪૫૫.૦૦ 

૫૨૯૭.૦૦ 

૫૧૬૫.૦૦ 

૫૫૯૩.૦૦

૬૬૫૩.૮૫

૭૪૬૦.૨૪

૭૨૦૩.૪૧

૮૭૬૦.૫૦ 

૮૯૬૫ .૭૦ 

૧૦૯ %

૧૦૩ %

૧૦૧ %

૧૦૧ %

૧૦૪ %

૧૦૮ %

૯૯ %

૧૧૭ %

૧૧૩ %

૨૦૧૩-૨૦૧૪ 

૨૦૧૪-૨૦૧૫ 

૨૦૧૫ -૨૦૧૬ 

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 

૨૦૧૭ - ૨૦૧૮ 

૨૦૧૮-૨૦૧૯ 

૨૦૧૯-૨૦૨૦***

૨૦૨૦-૨૦૨૧

૨૦૨૧-૨૦૨૨ 

બજેટ અને ખચર્ની જાેગવાઈ

સમય સાથે માગર્ અને મકાન �વભાગ ની બજટે જાેગવાઈમાં વૃ�દ્ધ થતી રહી છે. છે�ા નવ વષર્માં બજટેમાં 
૯૩% થી પણ વધુનાે વધારાે થયાે છે. અેવું જાેવામાં અા�ું છે કે, માગર્ અને મકાન �વભાગ દ્વારા કરવામાં 
અાવતી બજટે જાેગવાઈ ને જયારે વાસ્ત�વક બજટે (જ ેમળે છે) સાથે સરખામણી કરતા માલુમ પડે છે કે 
સરેરાશ ખચર્, છે�ા પાંચ વષર્ માં ૧૦૬% રહ્યાે છે. ભ�વ�માં માગર્ ક્ષેત્રની માંગમાં થનાર વૃ�દ્ધ જાેતાં, તેમાં 
ઘણાે વધારાે થવાની શ�તા છે.

૪

ભ�વ�મા માગર્ ક્ષેત્રની માંગમા વૃિધ્ધ જાેતા, મા.મ. 
�વભાગના બજેટમાં ઘણાે વધારાે થવાની શકયતા છે.  
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ટકાવારી



 

૫ માગર્ ક્ષેત્રનું અાયાેજન અને પ્રાથ�મકતા 
સતત વધતી જતી પ�રવહનની માંગને પૂરી કરવા માટે, માગર્ ક્ષેત્રમાં રાેકાણ વધારવાની જરૂર છે. 
મુસાફરાેની વધતી જતી ભીડના કારણે મુસાફરીમાં સમય અને નાણાનાે �ય થાય છે. ગ્રામીણ અને શહેરી 
�વસ્તારમાં પ�રવહન માટેની જાેઈઅે તેવી સગવડાે પણ મળતી નથી, અાના કારણે ઉ�ાદન ખચર્ વધે છે, 
અને તૈયાર માલની અને અ� ઉદ્યાેગાેના ઉ�ાદનની પડતર �ક�મત પણ વધે છે. 

રા�ના �વકાસની પ્રાથ�મ�ા, અા�થ�ક અને સામા�જક સ્તરે સમજીને રસ્તાઅાેના �વકાસના 
અાયાેજનની જરૂ�રયાત જાેતાં ૯૦ ના દાયકાથી ગુજરાતના રસ્તાઅાેનું વૈજ્ઞા�નક ઢબે અાયાેજન કરી 
સમતાેલ �વકાસ માટેના ન�ર પ્રય�ાે હાથ ધયાર્ છે, સાથાે સાથ માગર્ �નમાર્ણની કામગીરી માટે જવાબદાર 
સં�ાઅાેની સં�ાકીય ક્ષમતામાં વૃ�દ્ધ કરવાના પ્રય�ાે પણ હાથ ધયાર્ છે. જાે કે ભ�વ�ના પડકાર ઘણા 
માેટા હાેવા છતાં, રા�ના �વકાસની પ�રક�ના દર દસ વષ� સુધારવામાં અાવે છે. અા ઉપરાંત જ ેલ�યાંક 
અપનાવવામાં અાવે છે, તે મહ�કાંક્ષી હાેવા છતાં, પ્રા� કરી શકાય તેવા છે. રસ્તાઅાે �વકાસના 
અાયાેજનમાં નીચેના મુદ્દાનાે સમાવેશ કરવાનાે સંક� છે.

• રાેડ નેટવકર્નું મા�ર �ા�ન�ગ, કે જ ેસમયમયાર્દા વાળા રસ્તાઅાેના �વકાસના કાયર્ક્રમાે તૈયાર કરે કે
 જમેાં રાેડનેટવકર્ના �નમાર્ણના તબ�ા અને નેટવકર્ની ક્ષમતા સામેલ હાેય.
• બહુ�વક�ીય પ�રવહનના �વકાસનાે અ�ાસ.
• રસ્તાઅાેના અાયાેજન સાથે જમીનના ઉપયાેગને સંક�લત કરવું.
• અેવું અાયાેજન કરવું, કે જથેી ભ�વ�માં રસ્તાઅાેના �વકાસ માટે જમીન અાર�ક્ષત રહે.  રાઇટ અાેફ
 વે(અાર.અાે.ડબ�ુ) માટેની અાર�ક્ષત જમીન પર ગેરકાયદે દબાણ પર �નયંત્રણ રાખવાનાે ઉદેશ્ય રહેશે. 
• લાેકાેને મહ�મ અા�થ�ક લાભ મળે તે માટે મ�મ ગાળાના રાેકાણને અગ્રતા, �ૂહા�ક �વક�ાેના
 અ�ાસ (અેસ.અાે.અેસ) ના પ�રણામ અાધા�રત રાખવાનાે સંક� છે.  
• રસ્તાઅાેના �વકાસ અને જાળવણી માટે યાેગ્ય રાેડફંડનું અાયાેજન કરવામાં અાવશે. અા ફંડના ઉપયાેગ
 માટેના ધારા ધાેરણાે નકકી કરી તે મુજબ જ ઉપયાેગ કરવામાં અાવશે.  

રાજયના �વકાસની પ્રાથ�મકતાને અા�થ�ક અને સામાજીક સ્તરે 
સમજીને રસ્તાઅાેના �વકાસના અાયાેજનની જરુરીયાત જાેતા, ૯૦ 
ના દાયકાથી ગુજરાતના રસ્તાઅાેનું વૈજ્ઞા�નક ઢબે અાયાેજન કરી 
સમતાેલ �વકાસ માટેના નકકર પ્રય�ાે હાથ ધયાર્ છે. 

રાેડ સાઇન, રાેડ મા�ક�ગ અને સાેલાર લાઇ�સ (ડભાેઈ - બાેડેલી રાેડ)૫



૬ જાેડાણ અને ઉપલ�તા 
રસ્તાઅાે ઘરને ઘર સાથે જાેડવાનાે પયાર્ય છે.  રાેડ નેટવકર્  અેવું હશે કે, જથેી અાેછામાં અાેછી મુસાફરીથી, 
કાેઈપણ ��� સારી ગુણવ�ા અને સલામત ઝડપી ગ�ત વાળા રસ્તાઅાે પર પહા�ચી શકે. તેઅાે રા�ના 
�વક�સત �વસ્તાર/�વકાસ હેઠળના કેન્દ્રાે પર તેમજ અ� �વકાસ થયેલા �વસ્તારમાં ઝડપથી પહા�ચી શકે 
તેવાે ઉદ્ેશ્ય છે. 

ખાસ કરીને રસ્તાઅાેનાે �વકાસ, અા�થ�ક �વકાસ પર �ાન કેિન્દ્રત કરશે. તે માટે રસ્તાઅાેની 
ઉપલ�તામાં સુધાર, શહેરી અને ગ્રામીણ પ�રવહન પાેષાય તેવું તેમજ �વ�વધતા અને ગુણવ�ાનાે વધારાે 
થશે. અા ઉપરાંત ચાવી રૂપ અા�થ�ક ક્ષેત્રના �વકાસ પર, સુધારેલ રસ્તાઅાે દ્વારા �ાન કેિન્દ્રત કરાશે.

• રા�ીય ધાેરી માગર્ ૪ થી ૬ માગ�ય હશે, જનેી �ગ્રડ સાઈઝ અંદાજ ે૩૬ કી.મી. x ૩૬ કી.મી. હશે. 
• રા� ધાેરી માગર્ ૪ માગ�ય હશે, જનેી �ગ્રડ સાઈઝ અંદાજ ે૨૪ કી.મી. x ૨૪ કી.મી. હશે.
• મુ� જી�ા માગર્ (અૅમ.ડી.અાર.) દ્વીમાગ�ય, પેવડ શાે�ર સાથે કે, જનેી �ગ્રડ સાઈઝ અંદાજે
 ૧૫ કી.મી. x ૧૫ કી.મી. હશે.
• ગામ સુધીના અ� જી�ા માગર્ (અાે.ડી.અાર.) દ્વીમાગ�ય હશે, જનેી �ગ્રડ સાઈઝ અંદાજે
 ૫ કી.મી. x ૫ કી.મી. હશે.
• જી�ા મુ� મથકને જાેડતા, વગર્-૧ અને વગર્-૨ શહેરાેને જાેડતા, મહ�ના પ્રવાસન �ળ, અાૈદ્યાે�ગક
 કેન્દ્રાે અને બંદરાે સાથે જાેડતા રસ્તાઅાે, સાગરમાલા કાયર્ક્રમને �ાને રાખીને ચાર માગ�ય બનાવવાનાે
 સંક� છે.

વધુમાં ઉપર જણા�ા ઉપરાંત, નીચે જણા�ા મુજબની કામગીરી (પણ) કરવાનાે ઉદેશ્ય છે: 

• બધા ગામડા/વસ્તીને બારમાસી  રસ્તાઅાેથી જાેડવાના રહેશે. 
• માગર્ �વ�ાના �વકાસમાં કાેરીડાેરના �નમાર્ણ ઉપર �ાન કેિન્દ્રત કરવાનું રહેશે. 
• રસ્તા ઉપર, વાહનાેની ઝડપી ગ�તશીલતા માટે કાયર્ક્ષમ રાેડનેટવકર્ની �વ�ા તૈયાર કરવામાં અાવશે, 
જથેી રા�ના બે અં�તમ છેડા વ�ેની મુસાફરીનાે સમય (૬-૮ કલાક જટેલાે) ઘટાડી શકાય. 
• વા�ષ�ક અને બહુ વા�ષ�ક માગર્ �વકાસ કાયર્ક્રમ �ીકારીને, રાેડ નેટવકર્  મા�ર �ાન અને માગર્ પ�રવહન 
માેડેલ તૈયાર કરવામાં અાવશે. 
• કુદરતી હાેનારત/અાપ�� સજાર્તી હાેય તેવા સંવેદનશીલ �વસ્તારાેના રસ્તાઅાેના અાયાેજનમાં �રીત 
�ળાંતર માટેના રસ્તા અને અ� લાંબાગાળાના ઉપાયાેનું અાયાેજન પણ સામેલ કરવામાં અાવશે. 
• જ ેરસ્તાઅાે મુ� પ્રવાસ મથકાે, અા�થ�ક કેન્દ્રાે અને રા�ાેના અં�તમ છેડાને �શર્તા હશે તે  રસ્તાઅાેની 
બાજુમાં અાનુસાં�ગક સગવડાે પૂરી પાડવામાં અાવશે. 
• જવાબદારીનું માળખું, રાેડનેટવકર્  પ્રણાલી ને સમયાંતરે અદ્યતન બનાવવામાં અાવશે, જ ે રાેડનેટવકર્  
મા�ર �ાનના પ�રણામના અાધારે રહેશે. 
• રાેડનેટવકર્નું અાયાેજન અેવી રીતે કરવામાં અાવશે, કે તેનાે ઉપયાેગ બારે માસ મહ�મ પ્રમાણમા કરી 
શકાય અને તે અાઇ.અાર.સી ધારાધાેરણાે મુજબના હાેય અને/અથવા �વભાગ દ્વારા દરેક વગર્ માટે �નયત 
કરવામાં અાવેલ લ�યાંક મુજબના અને �વઝન- ૨૦૩૦ અાધા�રત પણ હાેય.  
• રા�ની અંદર અેક્ષપ્રેસવેનાે �વકાસ કરવાે અને તેનું રા�ીય અેક્ષપ્રેસવેના નેટવકર્  સાથે સંકલન કરવું. 
• અેક્ષપ્રેસ વેને જરૂર પડ્યે અેલીવેટેડ અેક્ષપ્રેસ વે તરીકે બનાવી શકાય. 
• માગર્ અને મકાન �વભાગ ‘�સ�ેચર પ્રાેજ�ે’ તૈયાર કરવાનાે પ્રય� કરશે, જમેાં ‘�સ�ેચર �બ્રજ’ કેન્દ્ર 
�ાને રહેશે. 

૬



અાલેખન અને
સંચાલન 

ગુજરાતના રસ્તાઅાે, ભારતના અ� રા�ાે માટે નમૂનારૂપ બની રહે, તે રીતે માગા�નુ અાલેખન અને 
સંચાલન/�વ�ાપન કરવામાં અાવશે અને તે માટે ઉ�મ અાંતરરા�ીય ધારાધાેરણાે મુજબ માગર્નું અાલેખન 
અને સંચાલન/�વ�ાપન તૈયાર કરવામાં અાવશે, જે લાેકસમુદાયની બદલાતી અને વધતી જતી અપેક્ષાઅાે 
અને મહ�ાકાંક્ષા પર ખરી ઊતરે અને �ા�નક પ�ર���તને અનુરૂપ હાેય. માગર્ના અાલેખન અને 
સંચાલન/�વ�ાપનમાં અાધુ�નક પદ્ધ�ત, સાધનાે અને ટેકનાેલાેજીનાે ઉપયાેગ કરવામાં અાવશે. માગર્ના 
અાલેખન અને �વ�ાપનમાં નીચેના મુદ્દાઅાેનાે સમાવેશ કરવાનાે ઉદેશ્ય છે. 

સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે પર વૈ�ાેદેવી અંડરપાસ

૭



સાબરમતી નદી ઉપર GIFT �સટી રાેડ તરફ �સ�ેચર �બ્રજ

૭ રસ્તાઅાેનું અાલેખન અને સામગ્રી 
• રસ્તાઅાેના અાલેખન અને સંચાલન/�વ�ાપન માટે અાઇ.અાર.સી.ના ધારાધાેરણાે અપનાવવામાં
 અાવશે. 
• રસ્તાઅાેના અાલેખન અને સંચાલન માટે શ� હાેય �ાં સુધી બાહ્ય સહાયથી બનાવવામાં અાવતી
 યાેજના માટે ઉ�મ તક�નકનાે ઉપયાેગ શ� તેટલાે વધારે કરવામાં અાવશે. 
• પેવમે�સની �ડઝાઈન તૈયાર કરતી વખતે, માલ-મ�ાની હેરફેર �ાને રાખીને બંદરાે અને ભારે ઉદ્યાેગાે 
તરફ જતા રસ્તાઅાે પર માલસામાનની હેરફર �ાને લઇને, પેવમે� ડીઝાઇન તૈયાર કરવામા અાવશે. 
• મુ� ધાેરી માગર્ની સગવડાેની જાેગવાઈ માટેના ધારાધાેરણાે રસ્તાના ઉપયાેગ કરનારને કેન્દ્રમાં રાખીને
 અપનાવવામાં અાવશે.
• નવા સંશાેધનાેને પ્રાે�ાહન અાપીને �ા�નક �ાેત અને સામગ્રીના મહ�મ ઉપયાેગ પર ભાર મૂકવામાં
 અાવશે. 
• અેવા પ્રાેજ�ે �રપાેટર્ તૈયાર કરવામાં અાવશે, જમેાં સુગમતા, સંશાેધન અને નવીનતા હાેય. 
• શ� હાેય �ાં સુધી �ા�નક કાેન્ટ્રા�રને, નાના કરાર લેવા માટે પ્રાે�ા�હત કરવામાં અાવશે. 
• અાલેખનના ધારાધાેરણાેની �નય�મત સમીક્ષા કરી પરીણામાેનાે પ્ર�તસાદ અાઇ.અાર.સી.ને અાપવામા
 અાવશે. 
• રાેડ જીઅાેમેટ્રી અને પેવમે� �ડઝાઈનના ધારાધાેરણાેનુ સમયાંતરે અદ્યતન કરવામાં અાવશે, તે માટે તેમાં
 નવા વલણાે અને ટેકનાેલાેજી સામેલ કરવામાં અાવશે. 
• રસ્તાઅાેના અાલેખન અને �નમાર્ણમાં નવીનતા લાવવા માટે પૂરતા સંશાેધન અને �વકાસ પર ભાર
 મૂકવામાં અાવશે. 
• ગ્રામીણ અને શહેરી બંને પ્રકારના રસ્તાઅાેના અાલેખનના ધારાધાેરણાેની સમીક્ષા કરવામાં અાવશે
 અને તેને �નય�મત રીતે અદ્યતન કરવામાં અાવશે, જથેી નવી ટેકનાેલાેજી, ટ્રા�ફકના લક્ષણાેમાં થયેલા
 ફેરફાર અને રસ્તાનાે ઉપયાેગ કરનારાઅાે અને લાેકાેની જરૂ�રયાતમાં થયેલા ફેરફારનાે તેમાં સમાવેશ
 કરી શકાય. 
• રસ્તાઅાેની માેજણી, સંશાેધન અને અાલેખનમાં અદ્યતન સાધનાે અને ટેકનાેલાેજીનાે શ� તેટલાે
 ઉપયાેગ કરવામાં અાવશે.
• રસ્તાઅાેના અાલેખનના ધાેરણાેમાં, ચાે�સ જરૂ�રયાતાે ધરાવતા જૂથાે/�ે�શયલ ઈ�રે� ગ્રુપની 
 (�વકલાંગાે) જરૂ�રયાત પણ સામેલ કરવામાં અાવશે. અા ધાેરણાેના અમલની ખાતરી રાખવામાં અાવશે, 
 �ાં માગા� અાધા�રત સંરચનાના, પુનવર્સન, ઉદ્દવહન અને �વકાસની કામગીરી હાથ ધરવાની થશે 
 �ારે અા મુદ્દાનું �ાન રાખવામાં અાવશે. 
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૮ રસ્તાઅાેનુ સંચાલન અને ટેકનાેલાેજી 
વધતા જતા ટ્રા�ફક સાથે, ગીચતા ભયાર્ રાેડનેટવકર્ની સમ�ા અેક ગંભીર પ્ર� છે, જથેી રસ્તાની 
કાયર્ક્ષમતામાં ઘટાડાે થાય છે. વધુમાં અપુરતા બાયપાસ, રેલ અાેવર �બ્રજ, રાેડ અાેવર �બ્રજ/ફ્લાય 
અાેવસર્, તીવ્ર ખામી ભયાર્ વળાંક, માગર્ની ખરાબ હાલત વગેરે પણ રસ્તાઅાેની કાયર્ક્ષમતાના ઘટાડાના 
કારણાે છે. રસ્તાઅાેની  કાયર્ક્ષમતા વધારવા માટે  નીચે જણાવેલ પગલાં લેવાનાે �નધાર્ર છે:

• જ ેનગરની વસ્તી ૧ લાખથી વધુની હાેય, �ાં નગર ની અાજુબાજુ બાયપાસ બનાવવા. 

• જાે લેવલ ક્રાે�સ�ગ અાગળ ટ્રા�ફકની ઘનતા (ગીચતા) અેક લાખ કે વધારે ટે્રન �ીકલ યુ�નટ (ટી.વી.યુ.)
 જટેલી  હાેય, તાે �ાં રાેડ અંડર �બ્રજ (અાર.અાે.બી.)/ રાેડ અાેવર �બ્રજ (અાર.યુ બી.) બનાવવામાં અાવશે.

• રાેડની અગ્રીમતા મુજબ �ાટર્ રાેડ કાેરીડાેસર્ બનાવવાનાે પ્રય� કરવામાં અાવશે. 

• ખૂટતી કડીઅાે જાેડીને અને નદીઅાે પર �બ્રજ બનાવવાથી જાેડાણમાં સુધારાે થશે. 

• રસ્તા નાે વાૅ�ુમ-કૅપે�સટી રેશીઅાે (વી.સી.અાર.)   ૦.૫ પહા�ચતાં રસ્તાને પહાેળા કરવાની કામગીરી હાથ
 ધરવામાં અાવશે.

• રહેણાંકવાળા �વસ્તારમાંથી પસાર થતા ધાેરી માગર્ને સમાંતર સ�વ�સ રાેડ બનાવવામાં અાવશે. 

• અેસેટ મેનેજમે� �સ�મ નાે ઉપયાેગ કરી રાેડ મેનેજમે� �ાન અને પ્રાેગ્રામ બનાવવામા અાવશે. 

• વાહનાેની અવરજવર અને રસ્તાઅાેના સંચાલનના અથર્તંત્રને વધુ કાયર્ક્ષમ બનાવવા તેમજ  તેને સુરક્ષા
 પ્રદાન કરવા માટે ઈ�ેલીજ�ટ ટ્રા�ફક �સ�મ (અાઈ.ટી.અેસ.) નાે ઉપયાેગ કરવામાં અાવશે.

• ઇ�ાેરમેશન ટેકનાેલાેજી (અાઈ.ટી.) & ઇ�ાેરમેશન અને કાૅ�ૂ�નકેશન ટેકનાેલાેજી (અાઈ.સી.ટી.) નાે
 ઉપયાેગ અસરકારક સંચાલન, દેખરેખ અને રસ્તાઅાેના મૂ�ાંકન માટે કરવામાં અાવશે. 

• માેટા શહેરાેમાંથી પસાર થતા રા�ીય ધાેરીમાગર્/રા� ધાેરીમાગર્ પર ફ્લાય અાેવર બ્રીજ બનાવવામાં
 અાવશે. 

માગર્ની અપૂરતી ક્ષમતા, વધુમાં અપૂરતા બાયપાસ, રેલ્વે અાેવર 
બ્રીજ રાેડ અાેવરબ્રીજ / ફ્લાય અાેવસર્, તીવ્ર ખામી ભયાર્ વળાંક, 
માગર્ની ખરાબ હાલત �વગેરે,  પણ રસ્તાઅાેની કાયર્ક્ષમતા 
ધટાડાના કારણાે છે. તે માટે માગર્ની કાયર્ક્ષમતા વધારવા તથા 
અદ્યતન ટેકનાેલાેજીનાે ઉપયાેગ કરવાનું સુચન કરેલ છે.    

ગ્રા� માગર્ અને શહેરી માગર્ માટેના પી.સી.યુ. ની ક્ષમતાના ધારાધાેરણાે અનુક્રમે
અાઇ.અાર.સી. ૬૪ અને ૧૦૬ મુજબના હાેવા જાેઇઅે. 
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૯ રસ્તાઅાેના બાંધકામ અને સાધનાે 
રસ્તાઅાેના �નમાર્ણની કામગીરી અેક મહ�ની પ્રવૃ�� છે કે �ાં અ� ��કત પણ (થડર્ પાટ�)  સ�ક્રય 
રીતે સામેલ હાેય છે તેવા સંજાેગાેમાં તેની દેખરેખ ખુબ જ કાળજી પૂવર્ક કરવાની રહે છે. રસ્તાઅાેના 
�નમાર્ણ કામમાં, કા�ટ્રા��ગ અને મજૂર વગર્નાે ઉપયાેગ કરવામાં અાવે છે. ભૂતકાળમાં રસ્તાઅાેના 
કાેન્ટ્રા�ના કામાે સમયસર અને બજટેની મયાર્દામાં થતા ન હતા અને તે પણ અપુરતા પ્રમાણમા થતા હતા. 
નાેકરીદાતા અને કાેન્ટ્રા�રાે બંને અે વાત પર સંમત થાય છે કે રાેડકાેન્ટ્રા�ની કામગીરીની રીતમાં સુધારાે 
કરવાની જરૂર છે. કરાર પર કામ અાપવા સંબંધમાં, ટે�રની રકમ  બજટેની જાેગવાઈ અને ખચર્ અંદાજ 
સાથે સુમેળ થતાે ન હતાે અને તેના અમલીકરણમાં �વલંબને કારણે કામના જથ્થામાં અને કામગીરીમા 
ફેરફાર કરવાે પડે છે, જનેાે સમાવેશ ટે�રમા હાેતાે નથી. કાેન્ટ્રા�ર દ્વારાભરવામા અાવેલ નીચા ભાવના 
ટે�રને કારણે પણ સમયસર કામ પુરુ કરવામાં મુશ્કેલી પડે  છે.ઘણા �ક�ા પણ �ાને અાવેલ છે કે જમેાં 
કાેન્ટ્રાકટર �ારા ખુબજ ઉંચા ભાવ ભરવાને કારણે સરકાર પક્ષે વધારાનાે ખચર્ ભાેગવવાનાે થાય છે, જ ે
બાંધકામ ઉદ્યાેગ માટે અયાેગ્ય છે. અા  �નવારવા નીચે મુજબના �વ�વધ પગલાં લેવામાં અાવશે. 

• રસ્તાઅાેનાં �નમાર્ણના અાયાેજનમાં અદ્યતન સાધનાે અને ટેકનાેલાેજીનાે ઉપયાેગ કરવામાં અાવશે,
 જથેી ખચર્ વધવાની સમ�ા અને વધારે સમય લાગવાની સમ�ાને દૂર કરી શકાય. 

• રસ્તાઅાેના �નમાર્ણમાં પ્રાેજ�ે મેનેજમે�નાં �સદ્ધાંતાેનાે
 ઉપયાેગ કરવામાં અાવશે. 

• હાલમાં કરવામાં અાવે છે, તેમ કાેન્ટ્રા�રાેના પેનલ
 ના�ધણીની સમીક્ષા દર વષ� તેમની કામગીરીના
 અાધારે કરવામાં અાવશે. 

• હાલની રસ્તાઅાેની કામગીરીની કાયર્પદ્ધ�તમાં સુધારાે કરી
 તેનાે અમલ કરવામાં અાવશે. અામાં
 કાેન્ટ્રા�રાેની ના�ધણી, ટે�ર દસ્તાવેજની તૈયારી, સામાન
 ખરીદી, રૂપીયાની ચુકવણી અને પ્રગ�ત
 અહેવાલ તૈયાર કરવાનું સામેલ હશે. 

• માગર્ અને મકાન �વભાગ પર બાંધકામ/જાળવણીનાે બાેજ
 ઘટાડવા માટે નવા પ્રકારના કરાર (જમેકે કાયર્�સદ્ધ
 અાધા�રત કરાર) નવેસરથી તૈયાર કરવામાં અાવશે. 

• રસ્તા, પુલાે અને ભુગભ�ય રસ્તા (બાેગદા)ના �નમાર્ણ માટે અદ્યતન સાધનાે અને ટેકનાેલાેજીનાે ઉપયાેગ
 કરવામાં અાવશે. 

• રસ્તાઅાેના બાંધકામમા પયાર્વરણીય સુરક્ષા તેમજ તેની જરુરીયાતાેનુ �ાન રાખવામા અાવશે. 

• રસ્તાની ચાલુ કામગીરી દર�ાનની સુરક્ષા (વકર્ઝાેન સેફટી) ને અગ્રતા અાપવામાં અાવશે. 

• �વભાગને જાે જરુર જણાય તાે તે શ્રમસેવકાેની સીધી ભરતી કરશે અને કાેન્ટ્રાકટ પધ્ધ�તથી શ્રમસેવા
 મેળવવાના �વક� તરીકે તે પધ્ધ�ત અપનાવાય તે બાબતે સજાગ રહેશે. જયાં  કરકસરભયુર્ જણાય �ાં
 જાળવણી અને તા�ા�લક સેવાઅાે માટે તેનાે ઉપયાેગ કરવામા અાવશે.
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રાેડ નેટવક�ના અેવા 
કામ નાે ભરાવાે કે, જેને 
વધારે જાળવણીની 
જરૂર છે, તેવા કામાે 
અાગામી ૫-૧૦ વષર્માં 
પૂરા કરવા પડશે, જેથી 
હાલ ખરાબ ���તમાં 
રહેલ પેવમે�ને ખરાબ 
થતી રાેકી શકાય. 

૧૦ રસ્તાની જાળવણી અને ટેકનાેલાેજી
માગર્ �વ�ાનાે ના�ધપાત્ર ભાગ અેકંદરે સામા� થી ખરાબ ���તમાં છે, અને તેથી ચાલુ કામાે �સવાય 
જુના કામાે પણ જાળવણી માગી લે છે. અા પુનવર્સન કામનાે ભરાવાે (બેકલાેગ) ખચાર્ળ છે અને મયાર્�દત 
ભંડાેળ ઉપલ� હાેવાથી જાળવણીના ભંડાેળ ઉપર દબાણ અાવે છે. માગા�ની સામા� જાળવણી ન 
કરવાથી, તેના ઉપયાેગની ગુણવ�ા ઘટે છે અને તેથી પેવમે�ની અા�થ�ક ક્ષમતા તેની મહ�મ કક્ષાની 
રહેતી નથી.

રાેડ નેટવક�ના અેવા કામ નાે ભરાવાે કે, જનેે વધારે જાળવણીની જરૂર છે, તેવા કામાે અાગામી ૫-૧૦ વષર્માં 
પૂરા કરવા પડશે, જથેી હાલ ખરાબ ���તમાં રહેલ પેવમે�ને ખરાબ થતી રાેકી શકાય. અા બેકલાેગ 
જાળવણીમાં �વલંબ થશે તાે માેટા પ્રમાણમાં પુનર્ �નમાર્ણનાે ખચર્ ઉપાડવાે પડશે. અા �નવારવા જ ે
પગલાઅાે લેવામાં અાવશે તે ગ્રા� રસ્તાઅાે માટે પણ લેવામાં અાવશે.

રાેડ ઇન્ફ્રા��ર સરકારના કુલ રાેકાણનાે અેક નાેધપાત્ર ભાગ છે, અાથી અા રાેકાણનું રક્ષણ કરવું 
જરૂરી છે. તે માટે �ાપક અને �નય�મત સમયાંતરે તેની જાળવણી કરવી જાેઈશે.

•ગુજરાત રાેડ મેનેજમે� �સ�મ (જી.અાર.અેમ.અેસ) નાે ઉપયાેગ કરીને �નય�મત અને
 સમયાંતરે કરવાના થતા જાળવણીના કામાે માટે વા�ષ�ક કાયર્ક્રમ તૈયાર કરવામાં અાવશે.

• રસ્તાની ���ત વધુ બગડે તે પહેલા �નય�મત અને સમયાંતરે કરવાના થતા જાળવણીના
 કામાે હાથ ધરવામાં અાવશે.

• જ ે રસ્તાઅાે  (ગ્રા� રસ્તાઅાે સહીત) જાળવી શકાય તેવી ���તમાં ન રહ્યા હાેય, પરંતુ
 રસ્તાઅાેની સામા�જક અને અા�થ�ક જરૂ�રયાતાે સંતાેષવી જરૂરી હાેય, તેમને નવેસરથી જે
 ધાેરણનાં રસ્તાઅાે હાેવા જાેઈઅે તે ધાેરણના બનાવવામાં અાવશે અને �ારબાદ તેની
 �નય�મત જાળવણી કરવામાં અાવશે.

• રાેડ નેટવકર્ને પુનઃ�ા�પત કરવા માટે અને જાળવી શકાય તેવી ���તમાં લાવવા માટે,
 બેકલાેગવાળા જરુરી રસ્તાઅાેને સમયાંતરે જાળવણી અને પુનવર્સન કરવાની જરુરીયાત
 સંતાેષવી પડશે તથા અા પુનવર્સનની કામગીરીને, નવા માગર્ �નમાર્ણની કામગીરીની
 સાપેક્ષમાં પ્રાથ�મ�ા અાપવામાં અાવશે. ગ્રામીણ રસ્તાઅાેને પણ અા સંદભર્માં �વશેષ મહ�
 અાપવામાં અાવશે. 

• વહીવટી અને અ� કામગીરી, કે જમેાં ખામીઅાે અથવા અડચણાે હાેય તેમને શાેધીને દૂર
 કરવામાં અાવશે.   

• અે�ેલ લાેડ �નયમનાે ચુસ્ત પણે અમલ કરવામાં અાવશે જથેી માગર્ને નુકસાન ન થાય
 અને સમય પહેલા ખરાબ ન થાય. 

• અાધુ�નક વે –ઇન– માેશન યંત્રને સમય સાથે રજૂ કરવામાં અાવશે. 

• વાહનાેમાં �નયમની મયાર્દામાં જ વજન ભરવા માટે લાેકાેમાં જાગૃ�ત લાવવામાં અાવશે. 

•  (�ડફે� લાયેબીલીટી �પરીયડ)અને (ફ્રી મે�ેન� ગેરંટીપીરીયડ) વાળાના બધાજ રસ્તાઅાે
 ની મરામતની દેખરેખ ચુસ્તપણે રાખવામાં અાવશે.  

• અાે.પી.અાર.સી જવેા ન�વનતમ કરાર (કાેન્ટ્રા�) ના પ્રકારનાે સમયાંતરે ઉપયાેગ કરવામાં
 અાવશે. ખાસ કરીને ગ્રા� રસ્તાઅાે માટે પણ અાવા નવીનતમ કરાર પાયલાેટ ધાેરણે
 અમલમાં મુકવામાં અાવશે. (પરીક્ષણ માટે શરૂઅાતમાં પાયલાેટ પદ્ધ�ત ટંૂકા ગાળાના સમય
 માટે હાેઈ શકે).

• ગુજરાત રાેડ મેનેજમે� �સ�મને સંપૂણર્પણે વેબ-અધારીત અને જી.અાઇ.અેસ અાધા�રત
 કરવા માટે સુધારણા કરવામાં અાવશે, સમય સાથે ગ્રા� રસ્તાઅાેને પણ તેમાં અાવરી
 લેવાશે. ગ્રામીણ રસ્તાઅાે માટે પણ �નય�મત અને સમયાંતરે જાળવણી માટેનાે વા�ષ�ક વકર્
 પ્રાેગ્રામ જી.અાર.અેમ.અેસ. અાધા�રત રહશે.
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અાઈ.ટી અને અાઈ.સી.ટીનાે સમાવેશ કરવાે. 
માગર્ અને મકાન  �વભાગની બધી કામગીરીમા અાઇ.ટી. અને અાઇ.સી.ટી.નાે  ઉપયાેગ કરવાથી  કરકસર 
અને કાયર્ક્ષમતામા વધારાે થશે. મા.મ.�વભાગ દ્વારા અગાઉ અા સી�મનાે ઉપયાેગ  કરવાના પ્રય�ાેને 
ઘણા સારા પ�રણામ મ�ા હતા. અાઈ.ટી./અાઈ.સી.ટી. ના ઉપયાેગથી મા.મ.�વભાગની  જવાબદારીઅાે વધુ 
સારી રીતે નીભાવવામાં સહાયક થશે, જનેે �ાને રાખતાઃ

• અસરકારક મા�હતીની અાપલે અને રીપાેટ�ગ પદ્ધ�ત માટે �વ�વધ �વક�ાે ઉપર �વચાર કરી
 મા.મ.�વભાગની કામગીરીને પેપરલેસ બનાવવાની �દશામાંં �વચાર કરવામાં અાવશે.  

• વેબ અાધા�રત ગુજરાત રાેડ મેનેજમે� �સ�મ બનાવવામાં અાવશે અને તેને કાયાર્ન્વીત કરવામાં
 અાવશે. 

• મુ� રસ્તાઅાેમાં /કાેરીડાેરમાં અાઈ.ટી.અેસ પાયલાેટ ધાેરણે શરુ કરવામાં અાવશે. 

• યાેજનાની દેખરેખ અને મૂ�ાંકનના સાે�વેર વસાવવામાં અાવશે અને તેનાે ઉપયાેગ કરવામાં અાવશે.

• યાેગ્ય પરફાેમર્� મેનેજમે� �સ�મ તૈયાર કરવામાં અાવશે અને મા.મ.�વભાગમાં તેનાે વધારેમાં વધારે
 ઉપયાેગ કરવામાં અાવશે. 

• પ્રાેજકેટ કન્�કશન અને કાેન્ટ્રકટ મેનેજમે� ટુલ વસાવવામાં અાવશે અને તેનાે ઉપયાેગ કરવામાં
 અાવશે.

• નાણાકીય સંચાલન માટેની ગાેઠવણ મેળવવામાં અાવશે અથવા તૈયાર કરવામાં અાવશે જથેી, બજટે
 અને ખચર્ તેમજ કામની ભાૈ�તક પ્રગ�તને સાંકળી �નયંત્રણ કરી શકાય.

• �ાપક માનવ સંશાધન તથા �વ�ાપન પદ્ધતી (કાે�ીહે�ીવ હ્યુમન �રસાેસર્ મેનેજમે� �સ�મ)
 તૈયાર કરવામાં અાવશે અને તેનાે ઉપયાેગ �વભાગમાં કામની ફાળવણી, �વ�વધ પાંખાે વ�ે કામનું
 ભારણ, મહેકમની બદલીઅાે, તાલીમ, કમર્ચારીઅાેની કામગીરીનું મૂ�ાંકન �વગેરે કામગીરીમાં કરવામાં
 અાવશે. 

• અા ઉપરાંત સંદેશ �વહાર, ફ�રયાદ �નવારણ, અને પ્રજા માટે જાણવા જાેગ બાબતાે �વભાગની વેબ
 સાઈટ પર મૂકવામાં અાવશે.
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�વભાગે માગર્ સુરક્ષા અે�ન �ાન તૈયાર કરેલ છે, 
જેમા રસ્તાનાે ઉપયાેગ કરનાર તમામને સામેલ કરી 
માગર્ સુરક્ષા અ�ભગમ વાળી અેક સંક�લત યાેજના 
તૈયાર કરવામાં અાવેલ છે.

સુર�ક્ષત રસ્તાઅાે અગ્રમ �ાને 

૧૨ સુર�ક્ષત રસ્તાઅાે  
માગર્ સુરક્ષા અે �ચ�તાનાે મુ� �વષય બ�ાે છે. અાયાેજન, અાલેખન, માગર્ના અાધારભૂત માળખાની 
કામગીરી અને સેવાઅાેના સંકલન પર �વચારણા કરતી વખતે માગર્ સુરક્ષાની સમ�ા પર પૂરતું �ાન 
અાપવામાં અાવતું નથી. �વભાગે માગર્ સુરક્ષા અે�ન �ાન તૈયાર કરેલ છે, જમેા રસ્તાનાે ઉપયાેગ કરનાર 
તમામને સામેલ કરી માગર્ સુરક્ષા અ�ભગમ વાળી અેક સંક�લત યાેજના તૈયાર કરવામાં અાવેલ છે. રા�ીય 
કક્ષાઅે ભારત સરકાર માગર્ સુરક્ષા અ�ધ�નયમ બનાવવાનું �વચારી રહી છે, જમેાં અા કામગીરીમાં સામેલ 
સં�ાઅાે અને પેઢીઅાેના બહાેળા સમુદાય પર જવાબદારી સા�પવામાં અાવશે. યાેજનાના અાયાેજનથી 
તેના અમલીકરણ, જઅેાે કામગીરી અને �વ�ાપન માટે જવાબદાર હાેય તેમનાે સમાવેશ થશે તદુપરાંત 
ગુજરાત સરકારે માચર્, ૨૦૧૬, માં અેક રાેડ સે�ી પાેલીસી પ્ર�સદ્ધ કરી છે. રા�માં રસ્તાની બધી યાેજનામાં 
અા પાેલીસીનાે અમલ કરવામાં અાવશે. 

ભૂતકાળમાં માગર્ સુરક્ષામાં વધારાે કરવા માટે  પ્રય�ાે કરવામાં અા�ા હતા. ગુજરાત �ેટ હાઇવે પ્રાેજ�ે-૨ 
(જી.અેસ.અેચ.પી-૨) નાે મુ� હેતુ ‘હ�રયાળા અને સલામત ધાેરીમાગર્’ �ા�પત કરવાનાે છે. જનેાે મુ� 
�ેય અને પ્રય� સલામત મુસાફરીનાે છે. અામાંથી મળેલ અનુભવાેની ના�ધ કરવામાં અાવશે. વધુમાં માગર્ 
સુરક્ષામાં સુધારાે કરવાની દ્ર��અે બહાેળા પ્રમાણમાં ઉપાય કરવાની જરૂર છે, જમેાં માગર્ સાથે જાેડાયેલ 
અ� સગવડાે, ટ્રા�ફક જામ દૂર કરવાના ઉપાય, જંકશનમાં  સુધાર અને બાળકાે માટે ટ્રા�ફક પાકર્  �વગેરે 
સામેલ હાેય.

વધુમાં નાેન-માેટરાઈઝડ ટ્રા�પાૅટર્ (અેન.અેમ.ટી) વાહનાે અને માેટરાઈઝડ વાહનાે માટે અલગ લેન ની 
જાેગવાઈ હાેતી નથી. જનેા કારણે અા બે વ�ે અક�ાત સજાર્ય છે. જાે કે અેન.અેમ.ટી વાહનાે પાેષાય તેવા 
અને પયાર્વરણ માટે અનુકૂળ હાેય છે, તેમ છતાં તેના પર પુરતું �ાન અાપવામાં અાવતું નથી , જથેી 
અેન.અેમ.ટીનું મહ� હાેવા છતાં, તેનાે ઉપયાેગ થતાે નથી અને માેટરાઈઝડ વાહનાે ચલાવનાર 
નાેન-માેટરાઈઝડ વાહનાે પ્ર�ે પુરતું �ાન અાપતા નથી. રસ્તાનું �ાન�ગ અને ડીઝાઇન તૈયાર કરતી 
વખતે પણ અા બાબતે પુરતી કાળજી રાખવામાં અાવતી નથી અને તેમની માંગ સામે પૂરતા �ાેત પણ 
ફાળવવામાં અાવતા નથી કારણ કે, અેન.અેમ.ટી ની તુલનામાં માેટાેરાઇઝડ વાહન ચાલકને નાણાકીય 
ફાળવણીનાે માેટાે ભાગ ફાળવવામાં અાવે છે. જાે કે સરકાર ભૂતકાળમાં અને વતર્માનમાં પણ અા માટે 
વધારે �ચ�તા કરે છે, અને તે સાથે જાેડાયેલ માેટી સમ�ાઅાેને દૂર કરવાના પ્રય� કરે છે.
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મહેસાણા - �હ� મતનગર રા� ધાેરીમાગર્

માગર્ સુરક્ષા માટે નીચે જણાવેલ મહ�ના મુદ્દાનાે અમલ કરવામાં અાવશે:

• માગર્ સલામતીને લગતા ઉપાયાેનાે સમાવેશ રસ્તાના અાયાેજન, અાલેખન, બાંધકામ અને જાળવણીના
 તબ�ામાં કરી માગર્ સુરક્ષાની ખાતરી કરવામા અાવશે.

• રાેડ સે�ી અાે�ડટ ફર�જયાત બનાવવામાં અાવશે. યાેજનાના �વ�વધ તબ�ાઅાે જમેકે અાયાેજન,
 અાલેખન, બાંધકામ દર�ાન અને બાંધકામ બાદ રાેડ સે�ી અાે�ડટ કરવામાં અાવશે.

• રાેડ ઇન્ફ્રા�કચરની જાળવણીમા માગર્ સલામતીના ધારા ધાેરણાેનાે અમલ કરવામાં અાવશે.

• જ ેજગ્યાઅે વારંવાર અક�ાત થતા હાેય તેવા �ળે રસ્તાઅાેને શાેધી કાઢવામાં અાવશે અને તેના પર
 ખાસ �ાન અાપવામાં અાવશે. 

• જરૂ�રયાતવાળા �વસ્તારમાં નાેન-માેટરાઈઝડ વાહનાે (પગપાળા અને પશુ અાધા�રત વાહનાે) માટે  જરૂરી
 સગવડ ઉભી કરવામાં અાવશે. જ ેજગ્યાઅે નાેન-માેટરાઈઝડ ટ્રા�ફક -  માેટરાઈઝડ ટ્રા�ફકને મળતાે હાેય
 �ાં સાઈકલ માટે અલગ લેન, ફૂટપાથ અને રસ્તાે અાેળંગવા માટે ફુટ અાેવર બ્રીજ/ અંડરપાસ વગેરેની
 જાેગવાઈ કરવામાં અાવશે.. 

• જરુરીયાતવાળા �ળાેઅે વાહનાે માટેના અ�ર પાસ (વી.યુ.પી.), પશુઅાે માટેના અંડર પાસ 
 (સી.યુ.પી.) અને પગે ચાલનારાઅાે માટેના અ�ર પાસ (પી.યુ.પી.)અથવા બાેગદા (ટન�) બનાવવા,
 જથેી રા�ીય ધાેરીમાગર્/રા� ધાેરીમાગર્/મુ� જી�ા માગર્ની બંને બાજુઅે રહેતા ગ્રામજનાેને
 અવરજવરમાં મુશ્કેલી ન પડે. 

• અાઈ.ટી.અેસ ના ભાગ રૂપે ઇ�ીડે� ડીટેકશન સી�મનાે ઉપયાેગ પ્રાયાે�ગક ધાેરણે શરુ કરવામાં
 અાવશે. 

• અાઇ.અાર.સી. ના ધારાધાેરણાે મુજબ રાેડ ફન�ચર તૈયાર કરી રાેડ સે�ી મેનેજમે� �સ�મ
 �વકસાવવામા અાવશે.
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૧૫

ર�ોડ ફંડ અનો 
ન�ણ�ંકીય વ્યવસ્�

માર્ગ પરિવહન માળખું એ� એ�ક બહુમુલ્ય સંપત્તિ છ� , જ�ની જાળવણી  કિવી એ� સિકાિની જવાબદાિી છ� . 
મા.મ. ત્વભારના નાણાંકીય સ્ા�ત કિતા ઘણી વધાિ� નાણાંકીય જરુિીયાત  િસતાએા�ન� સાિી સ્થિત્તમાં જાળવી 
િાખવા જરુિ પડ� છ� . સામાન્ય િીત� એા િકમ  બજ�ટ સ્ા�તમાંથી એન� એન્ય સ્ા�તમાંથી મ�ળવવામાં એાવ� છ� . 
હાલમાં પુનવ્ગસન, સુધાિ, નવા બાંધકામ, સુિક્ા, પયા્ગવિણીય નનયંત્રણ એન� ટ્ારિક મ�ન�જમ�ન્ટ માટ�ના િંડ 
એપૂિતા છ� . એાથી માર્ગના ત્વકાસ માટ� િંડની જવાબદાિી ત્વત્વધ સહભારીએા� વચ્� વહેં ચવા માટ� એાયા�જન 
કિવાની જરૂિ છ� . 

• માર્ગ સંથિાએા� ક�  જ�મની પાસ� માર્ગ યા�જનાના એમલીકિણ માટ� એલરથી િંડ હા�વું જા�ઈએ�.
• વપિાશકતા્ગએા� ક� , જ� વપિાશકતા્ગ િીના સ્વરૂપમાં ત�ની ચૂકવણી કિશ�. 
• જ�એા� માર્ગના� સીધા� લાભ ઉઠાવતા હા�ય, જ�મક�  ઉદા�રા�, બંદિા�, પ્રવાસન ત્વર�િ� જ�વા સહભારીએા�ની જરૂિ છ� .

એા ઉપિાંત ટકાઉ િસતાએા� બનાવવા એંર� એપ�ક્ીત એન� સસ્�ન�બલ િા�ડ િાઇનાન્સીંરની જરુિ િહ� શ�. એાના 
માટ� ‘િા�ડ િંડ’ ખુબ જ એરત્યનું છ� , ત� માટ� નીચ� મુજબ કાય્ગવાહી કિવાના� સંકલ્પ છ� . 



૧૬

‘ર�ોડ ફંડ’ની સ્�પન� કરવી
“વપરાશકરાતા રેને મેળવેલ સેવાના ખરતાની શક્ય રેટલી સીધી રૂકવણી કરે છે.” આા સસદાાંરનાે ઉપયાેગ 
કરવામાાં આાવશે આને રે માટે સરકારની સામાજિક િવાબદારી સાથે કાેઈ િ બાાંધછાેડ કરવામાાં આાવશે 
નહીં. આા પ્રયતાે સક્રિય કરવા માટે / સ્ાપવા માટે આેક વવકલ્પ શાેધવામાાં આાવશે. રે માટે રાેડ ફાં ડ કે 
િનેાે મુખ્ય હેરુ રાેડની જાળવણી માટે ભાંડાેળ મેળવવાનુાં હશે. રાેડ ફાં ડ માટે માગતા આને મકાન વવભાગ દ્ારા 
આેક આભ્ાસ પહેલાથીિ હાથ ધરવામાાં આાવેલ છે, આને રેની ભલામણાે ઉપર આમલ કરવાના ઉપાયાે 
શાેધવામાાં આાવશે.

• વવધાનસભાના આવધજનયમ દ્ારા, પસાંદ કરાયેલા સ્ાેરમાાંથી રાેડ ફાં ડ રૈયાર કરવામાાં આાવશે.

• રાેડ ફાં ડ સબન-રદપાત્ર હશે.

• ‘રાડે ફાં ડ બાેડતા ’ દ્ારા રાેડ ફાં ડનુાં સાંરાલન કરવામાાં આાવશે, િ ેવ્યવસ્ાપક માંડળ (ગવતાનનીંગ બાેડી) દ્ારા 
 જનયાંવત્રર કરવામાાં આાવશે.

• ખરતા વવરરણ પ્રક્રિયા સ્પષ્ટ વ્યાિબી માપદાંડ સાથે રૈયાર કરવામાાં આાવશે.

• ટેકજનકલ આને નાણાકીય આાેક્ડટ પદવર રૈયાર કરવામાાં આાવશે આને રેનાે આમલ કરવામાાં આાવશે.

• ‘રાડે ફાં ડ બાેડતા’ને સ્વરાંત્રરા મળે રેની ખારરી રાખવામાાં આાવશે. 

રસ્�અ�ો મ�ટો ન�ણ�ંકીય વ્યવસ્� 
રાડે ફાં ડમાાંથી રસરાની જાળવણી માટે િરૂરી નાણા મેળવવામાાં આાવશે, જ્ારે રસરાના જનમાતાણ આને 
પુનવતાસન માટે નાણાનાાં આન્ય સ્ાેર શાેધવાના રહેશે. 

• રસરાના વવકાસ માટે આાયાેિન રૈયાર કરવામાાં આાવશે, આને રેમાાં કયા રસરાઆાેનાે વવકાસ કરવાનાે છે, ર ે
 નક્ી કરવામાાં આાવશે. 

• ‘રાડે બાેન્ડસ’ આને આન્ય ‘નાણાકીય સાધનાે’ દ્ારા માગતા વવકાસ માટેનાાં નાણા મેળવવામાાં આાવશે. 

• ખાનગી ક્ેત્રની ભાગીદારી શાેધવામાાં આાવશે. 

• આવેી યાેિનાઆાે કે િ ેસામાજિક આભભગમ ધરાવરી હાેય રેનાાં વવકાસમાટે ભાંડાેળ રેમિ આા હેરુ માટે 
 પ્રાેત્ાહન આાપરી સાંસ્ાઆા ેિવેી કે વવશ્વ બેંક, આે.ડી.બી વવગેરે શાેધવામાાં આાવશે.  

• કાેમશશીયલ ધાેરણે ઉપયાેગમા લેવારા રસરાઆાે માટેનાે નાણાાંકીય સ્ાેર, રેના લાભાથશીઆાે  િમે કે ઉદાેગાે, 
 બાંદર વગેરે પાસેથી ઉભાે કરવામાાં આાવશે. 

“વપર�શક્�તા ્ોનો મોળવોલ સોવ�ન� ખરતાની શક્ય ્ોટલી સીધી 
રૂકવણી કરો છો .” અ� સસદ�ં્ન�ો ઉપય�ોગ કરવ�મ� ં અ�વશો 
અનો ્ો મ�ટો સરક�રની સ�મ�જિક િવ�બદ�રી સ�થો ક�ોઈ િ 
બ�ંધછ�ોડ કરવ�મ�ં અ�વશો નહીં.
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પછ�્ િવસ્�ર�ો અનો ખ�સ િવસ્�ર�ો પર ઘ્�ન કો િન્દ્ર્ કરવું 
રસરાઆાે થકી વવકાસ થાય આને સવાાંગી વવકાસ માટે રસરાની િરુર છે. આાથી આે મહત્વનુાં છે કે િ ે
પછાર વવસરારા ેઆને આવવકસસર વવસરારાેમાાં આાવેલા આને જાડેાણ (કનેક્ટિવવટી) પૂરુાં  પાડરા હાેય રેવા 
રસરાઆાેને આાયાેિન, પ્રાથમમક્ા આને ભાંડાેળની ફાળવણીના રમામ રબકકે મહત્વ આાપવામાાં આાવશે. 
રાજ્ સરકાર પ્રમાણમાાં આવવકસસર આને પછાર વવસરારાેમાાં રસરાના વવકાસને ખાસ પ્રાથમમક્ા આાપશે. 
રેના પર કાળજી પવૂતાક દેખરેખ રાખવામાાં આાવશે આને સમય-સમય પર રેની સમીક્ા કરવામાાં આાવશે, 
ઉપરાાંર નીરેની બાબરાેની કાળજી લેવામાાં આાવશે.

• આવવકસસર વવસરાર આને પછાર વવસરારને જાેડાણ પૂરુાં  પાડરા રસરાને આાેછામાાં આાેછા દ્ીમાગશીય  
  બનાવવામાાં આાવશે.    

• રાજ્ સરકાર આા વવસરારાેને ખાસ ફાં ડ આાપવાનુાં રાલુ રાખશે, િ ે માટે િરૂર મુિબ સમય-સમય 
 પર યાેિનાઆાે બનાવવામાાં આાવશે. 

• વધુમાાં, આા રસરાઆાેના આપ-ગ્ેડેશન માટે કેનદ્ર સરકાર પાસેથી પણ ખાસ યાેિનાઆાે હેઠળ ફાં ડ 
 માાંગવામાાં આાવશે. 

 

દ�્�અ�ો પ�સોથી ભંડ�ોળ મોળવવું
આત્ાર સુધી દારાઆા ેપાસેથી માગતા વવકાસ ભાંડાેળનાે વવકલ્પ શાેધવાનાે કાેઈ સાંયુકર પ્રયાસ કરવામાાં 
આાવ્યાે નથી. આાગામી વરાષોમાાં આા ક્દશાઆાેમા દારાઆાેનાે સાંપકતા  કરી, માગતા વવકાસ ભાંડાેળ માટે ફાળાે 
મેળવવાના પ્રયતાે હાથ ધરાશે. આવવકસીર વવસરારા ેકે િયાાં કુદરરનાે પ્રકાેપ રહયા કરરાે હાેય રેવા ખાસ 
વવસરારાેમા આા પ્રયતાે કરવામા આાવશે. કાેપાષોરેટ સાેજશયલ ક્રસ્પાેન્સિસબજલટી (સી.આેસ.આાર) દ્ારા પણ 
ભાંડાળે પ્રાપ્ત કરવાના ેવવકલ્પ શાેધવામાાં આાવશે. 



બહુ પક્ીય સંસ્�અ�ો (મલ્ી લોટરલ ફંડીગ અોિન્ીઅ�ો) 
પ�સોથી ભંડ�ોળ મોળવવું
ગુિરાર રાિય વવવવધ નાણાકીય સ્ાેર દ્ારા રેના રસરાઆાેનાે વવકસ કરી રહુાં છે. આા માટે ગુિરારે વવવવધ 
નવીન પદવરઆા ેપણ આપનાવેલ છે. રાિયના બિટેમા આનેકઘણાે વધારાે થયેલ હાેઇ બાહય સાંસ્ાઆાે 
પાસેથી લાેન લેવાની કાેઇ િરુર નથી. ગિુરારના રસરાઆાેની ગણના સમગ્ દેશમા ઉત્તમ રસરાઆાે રરીકે 
થાય છે. આાાંરરરાષ્ટીય ધારાધારેણાે મુિબ રસરાઆાે બનાવવા માટે મલ્ી લેટરલ ફાં ડીગ આેિસિીઆાે 
પાસેથી નાણાાંકીય સહાય મેળવવાની હાલની નીવરનાે આમલ રાલુ રાખવામા આાવશે. 

• િ ેરસરાના વવકાસ માટે ખુબ માટેા પ્રમાણમાાં નાણાાંની િરુરીયાર હાેય કે િ ેરાિયના નાણાાંકીય સ્ાેરમાાંથી 
 પુરા પાડી શકાય રેમ ન હાેય આને િ ેરાિયના આારથથિક વવકાસ માટે આજનવાયતા હાેય રેવા રસરાઆાેના વવકાસ 
 માટે મલ્ીલેટરલ આેિસિીઆા ેપાસેથી નાણાાંકીય સહાય મેળવવામા આાવશે.

• મલ્ીલેટરલ આેિસિીઆા ેપાસેથી લાેન સહાય મેળવવાનાે મુખ્ય ઉદેશ માગતા ક્ેત્રમાાં આદરન ટેકનાેલાેજી 
 આને જ્ાન થકી નવીનરા લાવવાનાે છે. 
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Road transport infrastructure is considered a strategic asset, the provision of which 
is the responsibility of the Government. Keeping roads in good condition requires 
good amount of funds, which in most cases is seen to be much higher than what 
the Road agencies have access to, both from the budgetary sources as well as the 
other sources, put together. Finance is insufficient for rehabilitation, upgrading, new 
construction, safety, environmental control and traffic management. For this there is 
a need to plan for spreading the responsibility of funding the development of roads 
among various stakeholders - 

• Road agency, which should haved edicated funds for implementing road projects

• Users who would pay in form of user fees

• Stakeholders like industries, ports, tourism etc, who benefit from direct access

Further to above, predictable and sustainable road financing is needed. Towards this 
setting up road fund will be vital. As part of this the following will be implemented.

૧૯ 

સંસ્�કીય 
પ�સ� 



૨૦

મ�હહ્ી અ�પ-લો મ�ટોની વ્યૂહરરન� 
રસરાના વવકાસના આમલીકરણ સમયે બધા સહભાગીઆાેનાે સમયસર ટેકાે આને સરર માક્હરીની આાપ-
લે થરી રહે રેની ખારરી કરાશે. સામાન્ય રીરે મુખ્ય નવા રસરાઆાેના બાાંધકામ વખરે જાહેર પરામશતા 
કરવામા આાવે છે પરાંરુ નવા રાેડ નેટવકતા  માટે સહભાગીઆાે સાથે પૂરરાે પરામશતા કરવામાાં આાવરાે નથી. 
રસરા સબાંધીર જાહેર ક્હરા ેપર આાેછુાં  ધ્ાન આાપવામાાં આાવે છે, આને રસરાના આાયાેિન આથવા પ્રગવર 
બાબરે રસરાનાે ઉપયાેગ કરનારને પૂરરી જાણકારી આાપવામા આાવરી નથી. રસરાનાે ઉપયાેગ કરનાર, 
રસરાઆાે સબાંધીર આપેક્ાઆા ેઆને રેઆાેના આવધકારાે આાંગે સજાગ હાેરા નથી. લાેક જાગવૃરનુાં મહત્વ 
આાપીને, રસરાનાે વહીવટ આને વ્યવસ્ાપનમાાં લાેકાેને સક્રિય રીરે સામેલ કરવા નીરેના પગલાાં લેવામાાં 
આાવશે.

• આસરકારક પરમાશતા પધધવરઆા ેથકી રસરાનાે ઉપયાેગ કરનારને રસરાની જાેગવાઇઆાે આને આાયાેિન 
 પ્રક્રિયામાાં સામેલ થવા માગતા આને મકાન વવભાગ ધ્ારા પ્રાેત્ાક્હર કરવામા આાવશે. 

• માગતા આને મકાન વવભાગ આને આન્ય માગતા સબાંધીર સાંસ્ા, િમે કે જી.આેસ.આાર.ડી.સી. ધ્ારા રાેડ 
 નેટવકતાની ગુણવત્તા સુધારવા લેવાઇ રહેલ પગલાઆાેથી માક્હરગાર કરવામા આાવશે. 

• કાેઈપણ રસરાઆાનેા આમલીકરણ દરમ્ાન ખાસ કરીને આસરગ્સર લાેકાેને રે રસરાે સમયસર ક્યારે   
  પુરાે કરવામાાં આાવશે રે સબાંધીર યાેગય જાણ કરવામા આાવશે. 

• રસરાના ઉપયાેગકરાતાને રાેડ નેટવકતા  સબાંધીર આદરન માક્હરી મેળવવા માટે આને રેમા િરુરી સૂરનાે /    
  આભભપ્રાય આાપવા માટે વવભાગની વેબસાઇટનાે ઉપયાેગ કરવા પ્રાેત્ાહીર કરવામા આાવશે. 

• રસરાને લગર ફક્રયાદ જનવારણ માટે યાેગય આને આસરકારક ‘રાેડ મમત્ર’ માેબાઇલ આેપ્ીકેશન રૈયાર  
  કરી રેને આમલમાાં મૂકવામાાં આાવશે.

ઉદ�ોગ�ો સ�થો અ�દ�ન-પ્રદ�ન
રસરાનાે ઉપયાેગકરાતા રાેડના વવકાસમાાં મહત્વનાે ભાગ ભિવે છે. રેઆાે રસરાના વવકાસના કામમાાં આાંશર: 
આથવા પુરેપુરા નાણા આાપે છે રેથી રસરાના વવકાસના આાયાેિનની વવગરાેથી રેઆાેને માક્હરગાર 
રાખવામાાં આાવે રે ખિુ મહત્વનુાં છે 

• રસરાના આાયાેિનથી લઇ વવકાસના રબકકે  ઉદાેગાે, બાંદરાે, પ્રવાસન કેનદ્રાે વવગેરે સાથે ઘજનષ્ઠ રરાતા 
 કરવી િરૂરી છે, િથેી કરીને રેઆાેની િરૂક્રયાર સાથે રેઆાેનાે આભભપ્રાય મેળવી શકાય આને ભવવષ્યના 
 વવકાસના આાયાેિનની આાવશયકરા આાંગે પણ જાણકારી મેળવી શકાય. 

• રસરાની યાેિના થકી લાભ મેળવનાર ઉદાેગાેને યાેિનામાાં નાણાાંકીય સહાય આાપી યાેિનામા ભાગીદાર 
 થવા િણાવવુાં. 
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પય�તાવરણ, સ�મ�જિક અનો સલ�મ્ીન� પ�સ�અ�ોનો અ�વરી લઇ રસ્�અ�ોનુ બ�ંધક�મ, 
અ�ય�ોિન અનો ય�ોિન� ્ૈય�ર કરવ� મ�ટોની ફરજિય�્ ્�લીમ અ�પવ�ની જોગવ�ઈ 
કરવ�મ�ં અ�વશો. અ�વી ્�લીમ દરોક સંવગતામ�ં અોટલો કો  મદદનીશ ઈિનોર (અો.ઇ), 
ન�યબ ક�યતાપ�લક ઈિનોર (ડી.ઇ.ઇ), અનો ક�યતાપ�લક ઈિનોર (ઇ.ઇ) નો અ�ોછ�મ�ં 
અ�ોછી અોક વખ્ લોવ�ની રહો શો.

ક�યતાક્મ્� જનમ�તાણ અનો ્�લીમ
રસરાનુાં સાંરાલન વધુ આસરકારક આને કાયતાક્મ હાેવુાં જાેઈઆે. પયાતાવરણ, સામાજિક આને સલામરીના 
પાસાઆાનેે આાવરી લઇ રસરાઆાેના બાાંધકામ, આાયાેિન આને યાેિના રૈયાર કરવા માટેની ફરજિયાર 
રાલીમ આાપવાની જાેગવાઈ કરવામાાં આાવશે. આાવી રાલીમ દરેક સાંવગતામાાં આેટલે કે મદદનીશ ઈિનેર 
(આે.ઇ), નાયબ કાયતાપાલક ઈિનેર (ડી.ઇ.ઇ), આને કાયતાપાલક ઈિનેર (ઇ.ઇ) ને આાેછામાાં આાેછી આેક 
વખર લેવાની રહેશે.

આાઝાદી પહેલા રાવીરુપ કામગીરી પરાંપરાગર આમલદાર શાહી પધધવર દ્ારા કરવામાાં આાવરી હરી. 
આાઝાદી મળ્ા બાદ માગતા ક્ેત્રનાે વવકાસ રેના સાંસ્ાકીય વવકાસ કરરા આાગળ વધ્ાે છે. માગતા ક્ેત્રની 
આા કાયતાપધધવરઆાેને ઉરકૃષ્ઠ બનાવવા માટેના પ્રયતાે થયા નથી. રેથી આા બાબરે પુન: વવરાર કરી 
ગુણવત્તાવાળા માગતા વવકાસના કાયતારિમને સક્મ આમલીકરણની સુવવધા કરી આાપવા માટે માગતા આને 
મકાન વવભાગની દરેક શાખાઆાેના વવકાસ માટેની વ્યુહ રરના રૈયાર કરવી. આા ક્દશા રરફ આાગળ 
વધવા સમયાાંરરે આભ્ાસ હાથ ધરવામા આાવશે. આાવા કેટલાક આભ્ાસ હાલ પ્રગવર હેઠળ છે. માગતા આને 
મકાન વવભાગ ઇન્સ્ટિટ્ૂશનલ ડેવલપમેન્ટ આેક્શન પ્ાન આભ્ાસમા સ્વીકારવામાાં આાવેલ મુદ્ાના 
આમલીકરણની ખારરી કરશે, કે િમેા નીરેના મુદ્ાઆાે  સામેલ છે:

• દરેક શાખાઆા ેમાટે સ્વીકારેલી વવકાસની વ્યૂહ રરનાના મુદાઆાે

• “પબલીક પ્રાઈવેટ પાટતાનરશીપ(પી.પી.પી) વવરય નીવર માટે પાેલીસી આને પ્ાનીંગ યુજનટ (પી.પી.યુ.)માાં 
 ’’પી.પી.પી. નાડેલ કેપેસીટી’’ નુ જનમાતાણ કરવમા આાવશે આને રેનુ આમલીકરણ જી.આેસ.આાર.ડી.સી ધ્ારા 
 કરવામા આાવશે. 

• ઇિનેરી સ્ાફ ટે્નીંગ કાૉલેિની નવી આને માંિૂર થયેલ વવકાસ વ્યૂહરરનાના આમકલીકરણ થકી રેની 
 પુનઃરરના કરવામા આાવશે.

• ગુિરાર ઇિનેરી સાંસાધેન સાંસ્ા(ગેરી)ને ઇ્ટિીટયુશનલ ડેવલાેપમેન્ટ આેક્શન પ્ાન (આાઇ.ડી.આે.પી.) 
 કસિલ્ન્ટ ધ્ારા કરાયેલ ભલામણાેના આાધારે સાંશાેધનની પ્રવૃવત્તઆાે સાથે આમલમા મુકી શકાય રેવા 
 બીઝનેસ માડેલના ેસમાવેશ કરી વધુ સુદ્રઠ બનાવવાનુ રહેશે. 

• માગતા આને મકાન વવભાગના મને્યુઆલ્સ, કામગીરીની માગતાદશશીકા આને બધા કાેડને સમયાાંરરે આદરન 
 બનાવવાના રહેશે. 

• યાેિનાના આાયાેિન આને સફળરાપુવતાક આમલીકરણની ક્મરામા વધારાે થાય રે માટેની રાલીમ લેવા 
 આવધકારીઆાેને પ્રાેત્ાક્હર કરવાના રહેશે. 

• માગતા ક્ેત્રે આાયાેિન, આાલેખન, બાાંધકામ, મરામર આને જાળવણી બાબરે સરર બદલારી િરી 
 િરૂક્રયારાેને પહાેંરી વળવા ભરરી આને આાઉટ સાેસનીંગ ધ્ારા કુશળરાના સ્ાેરને વવભાગમા સામેલ 
 કરવાનાે પ્રયત કરવામા આાવશે. 

• આેક્પ્રેસવેના પ્ાનીંગ, ફીઝીબીલીટી, વાયેબીલીટી આને વવકાસની કામગીરી કરવા માટે આેક્પ્રેસવે 
 ડેવલપમેન્ટ આાેથાેરીટી/જનગમની સ્ાપના કરવી. 

• માગતા આને મકાન વવભાગના માનવ સાંસાધન કે િમેા રેમની સેવાના મુખ્ય ક્ેત્ર, રાલીમની િરૂક્રયાર 
 વવગેરે માક્હરીઆાનેુ જનમાતાણ કરી રેની જાળવણી કરાશે.

૨૦



૨૨

મ�નવ સશં�ધન�ોનું સંર�લન
માનવ સાંશાધન આે કાેઈ પણ સાંસ્ાનુાં સાૈથી મહત્વનુાં સ્ાેર છે. સાંસ્ાની કામગીરીની ક્મરા આને 
આસરકારકરા માટે સાથૈી મહત્વની બાબર આે છે કે રે સાંસ્ામાાં પુરરા પ્રમાણમાાં યાેગય શૈક્ણીક લાયકાર 
ધરાવરા આને પ્રેરણારુપ કામગીરી કરરા કમતારારી હાેય. જાહેર ક્ેત્રની સેવાઆાેની ટર્તા આને કન્ીશનમાાં 
સારત્ જાળવવાના સરકાર ધ્ારા પ્રશાંસનીય પ્રયતાે કરવા છરાાં, ખાનગી ક્ેત્રની સરખામણીઆે પગાર 
આને ભથથા આાેછા હાવેાથી સરકારી સેવામાાં જાડેાવાનુ પસાંદ કરરા નથી. રેના પરીણામે વવભાગમાાં ઇિનેરાે 
આને આન્ય ટેકનીકલ કમતારારીઆાનેી ખેંર રહે છે. િનેા કારણે ધાયુતા પરીણામ આાવવાની ક્મરામાાં ઘટાડાે 
થાય છે. વધુમાાં રાલીમ બિટે ઉપલબ્ધ હાેવા છરાાં માનવ સાંશાધન વવકાસ આાંગેની રાલીમને મહત્વ 
આાપવામાાં આાવરુાં નથી. 

• માગતા આને મકાન વવભાગ આને આન્ય માગતા સાંસ્ાઆાેને સ્વાયરરા (આાેટાેનાેમી) આાપવામાાં આાવે, િથેી 
 રેઆા ેસ્પેશયજલસ્ સ્ાફને સ્પધાતાત્મક ધાેરણે ભરરી કરી શકે.

• સરકાર કમતારારીઆાેને માગતા પેટા-ક્ેત્રની રેઆાેની કામગીરીના સરરમાાં સુધારાે કરવા આને િરૂરી કુશળરાની 
 કમી દુર કરવા માટે રાલીમની રકાે પુરી પાડશે. 

• આવધકારીઆાે માટે દરેક સરરે રાલીમ ફરજિયાર હશે આને રેને બઢરી સાથે જાેડવામાાં આાવશે.

• પગાર બિટેના ૩% િટેલી રકમ રાલીમ બિટે માટે ફાળવવામાાં આાવશે આને કમતારારીઆાેને રાલીમ 
 આાપવા માટે રેનાે ઉપયાેગ કરવામાાં આાવશે. 

• રાષ્ટીય આને આાાંરરરાષ્ટીય સાંસ્ાઆાે સાથે સાંકલન કરવામાાં આાવશે આને રાલીમ સાંસ્ાઆાે સ્ાપવામાાં 
 આાવશે. 

સશં�ોધન અનો નવીનીકરણ
• ગુિરાર ઇિનેરી સાંસાેધન સાંસ્ા (ગેરી) રસરાઆાેના 
 બાાંધકામ આને જાળવણી માટે નવા સ્ાનીક માલસામાન 
 આને રકનીકાેના ઉપયાેગની આાેળખ આને રેના સાંશાેધન 
 માટેનુ માંર પૂરુાં  પાડશે, િ ે રસરાના બાાંધકામમા ખરતા 
 ઘટાડવામાાં મદદરુપ થશે. 

• સમયાાંરારે નકકી કરેલ થ્રસ્ આેરીયા ઉપર ગેરી સાંશાેધનની 
 કામગીરી હાથ ધરશે. 

• ઇિનેરી સ્ાફ ટે્નીંગ કાેલેિ (ઇ.આેસ.સી.) માગતા કે્ત્રના 
 આદર આાયાેિન આને આમલીકરણ બાબરની રાલીમ 
 ખાનગી ક્ેત્ર સાથે આન્ય માગતા સાંસ્ાઆાે આને મા.મ. 
 વવભાગને આાપશે. માગતાક્ેત્રનાે આનુભવ ધરાવનાર ધ્ારા 
 રાલીમ આપાય રેની ખારરી રાખવામા આાવશે આને ર ે
 બાબરે રાલીમ આાપનારને પ્રાેત્ાહીર કરવામા આાવશે. 

• યાેિનાના આાયાેિન, આાલેખન આને આમલીકરણમા 
 નવીન આભીગમ ધરાવરા કાેનટ્ાકટર આને કસિલ્ન્ટન ે
 પ્રાેત્ાહન આાપવામા આાવશે. 

૨૧
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ઇજન�િી સ્ાિ કા�લ�જ (ઈએ�સસી), રાંધીનરિ



૨૩

સિકાિ માર્ગ ત્વકાસના કામા�, કુદિતી એન� ભાૌત્તક પયા્ગવિણની પૂિતી કાળજી એન� ત�મના પ્રત્ય� 
સંવ�દનશીલતાથી કિી િહી છ� . િસતાએા�ના� ત્વકાસ એ� સતત ચાલુ િહ� તી પ્રવૃત્તિ છ� , જ� સામાનજક િીત� વધતી જતી 
જરૂરિયાત પૂિી કિવા માટ�, એત્વિત ચાલુ િાખવામાં એાવ� છ� . વધુમાં, સમાજની એપ�ક્ાએા� એન� મહત્વકાંક્ાએા� 
ડ�મા�ગ્ાિી એન� સામાનજક-એારથથિક સ્થિત્ત સાથ� સતત બદલાતી િહ�  છ� . કુદિતી એન� ભાૌત્તક પયા્ગવિણની 
કાળજીના� સમાવ�શ કિીન�, લાંબા સમય રાળાની નીત્તએા� સાથ� વૂ્હિચના ઘડવામાં એાવશ�. 

સ�મ�જિક
અનો પય�તાવરણ 



૨૪
મુખ્યમંત્રી ગ્ામ સડક યા�જના (એ�મ.એ�મ.જી.એ�સ.વાય) ઉનાવા રા�રાજી િામ્ગ-શાિદા િામ્ગસી કા�લ�જ - પ�થાપુિ મહુડી િા�ડ

પુનઃસ્�પન અનો પુનવતાસન
સાંપાક્દર કરેલ િમીનના આસરગ્સરાેનુ પુનઃસ્ાપન આે આગત્નાે મુદ્ાે છે, આને સરકાર રે માટે કટીબધધ 
છે. આા માટે :

• માગતા સુધારણાના કામમાાં િરૂક્રયારપુરરી િ િમીન સાંપાદીર  
  કરવાની થાય રેવી કાળજી રાખવામાાં આાવશે. 

• ‘િમીન સાંપાદન, પુનવતાસન આને પુનઃસ્ાપન આવધજનયમ’ 
 (આેલ.આે.આાર.આાર. આેટિ) મિુબ આેનટાઈટલમેન્ટ ફે્મવકતા  
 (લાકેાેના આવધકારાેનુાં માળખુાં) રૈયાર કરવામાાં આાવશે આન ે
 યાેિના મુિબ રેનુ આમલીકરણ કરી રેનુાં સમયાાંરરે મૂલાાંકન 
 કરવામાાં આાવશે. 

• નવા િમીન સાંપાદન, પુનવતાસન આને પુન:સ્ાપન કાયદા 
 હેઠળ ભારર સરકાર દ્ારા જનયર કરવામાાં આાવેલ માગતાદજશથિકા 
 મુિબ રાજ્ દ્ારા પુનવતાસન આને પુન:સ્ાપનની નીવર નક્ી 
 કરવામાાં આાવશે.

૨૩



૨૫ 

સમુદાયા�માં જારૃત્ત િ�લાવવામાં એાવી િહી છ�

અોર.અ�ઈ.વી જનવ�રણ
આેર.આાઈ.વી./આઇે્ડસ ગરીબી રથા આજ્ાનરાનુાં મુખ્ય પક્રણામ છે. આેર.આાઈ.વી./આઇે્ડસના ફેલાવામાાં 
રસરાઆાનેુાં  બાાંધકામ આને ઉપયાેગ પણ કારણભરુ છે. રેમ છરાાં, આા દુષ્ટ રાેગના જનયાંત્રણ માટે પૂરરા 
ઉપાય હાથ ધરવામાાં આાવ્યા નથી.

• સરકાર માગતા ક્ેત્રે આેર.આાઈ.વી./આેઇ્ડસ આાંગે જાગૃવર ફેલાવવા મદદ આને સમથતાન કરશે.

• રસરાઆાનેા કામના રમામ કરારાે આને કાયતારિમાેમાાં આેર.આાઈ.વી./આેઇ્ડસ િવેા રાેગનાે સામનાે કરવાના 
 ઉપાયા ેસામેલ કરવામાાં આાવશે.

જ્ીય ભોદભ�વ
માગતા ક્ેત્રમાાં, ઘણી મક્હલાઆા ે વ્યાવસાવયક આથવા સાંરાલકીય કારક્કદશી આપનાવી શકરી નથી. 
પુરુર િટેલીિ શકૈ્ણણક લાયકાર મક્હલાઆાેની હાેવા છરાાં, માગતા ક્ેત્રની રાલીમ સાંસ્ાઆાેમાાં મક્હલા 
વવદાથશીઆાનેા પ્રવેશ માટેની આરજીઆાેનુાં પ્રમાણ ઘણુાં આાેછુ છે. આા ભેદભાવ દૂર કરવા:

• માગતા ક્ેત્રમાાં સામેલ થવા સ્ી આને પુરુરને સમાન આવધકાર રહેશે. 

• સરકાર સમગ્ માગતા ક્ેત્રમાાં જારીય ભેદભાવ પર વવશેર ધ્ાન આાપશે, આને સ્ી આને પુરુર વચ્ે કામની 
 બાબરમાાં સમાનરા લાવવાના પ્રયતાે પર ભાર મુકશે.

૨૪

૨૫



હહરય�ળ� ધ�ોરીમ�ગતા થકી 
પય�તાવરણીય વ્યવસ્�પન 
કરવુ અો વ્તામ�ન સમયની 
મ�ંગ છો . અ� સંદભતામ�ં રસ્�ન� 
અ�ય�ોિન અનો અ�લોખનમ�ં 
હંમોશ� હરીય�ળ� ધ�ોરીમ�ગ�ગોન�ો 
અભીગમ ર�ખવ�મ�ં અ�વશો.

૨૬

૨૭

પય�તાવરણીય વ્યવસ્�પન
પયાતાવરણીય વ્યવસ્ાપન હાં મેશા કેનદ્ર સ્ાને રહેશે આને માગતાના કામાેના આાલેખન આને આમલીકરણમાાં 
શક્ય હાયે ત્ાાં સુધી રેનાે સમાવેશ કરવામાાં આાવશે.

• વરતામાન સમયમાાં આમલમાાં હાેય રેવા પયાતાવરણ સાંબાંધી કાયદાઆાેને યાેિનાના રબકકાઆાે િવેા કે  
 પક્રયાેિના આાયાેિન, આાલેખન આને આમલીકરણમાાં યાેગય રીરે લાગુ કરવામાાં આાવશે.

• માગતા આાલેખનના રબકે્ િ માગતા બાાંધકામની સાંભવવર નકારાત્મક આસરાે ઘટાડવા પયાતાવરણ  
 સુધારણાના પગલા લેવામાાં આાવશે.

• માગતાની પક્રયાેિનાઆાનેુાં આમલીકરણ, રાજ્ના પયાતાવરણ કાયદાઆાે રેમિ ભારર સરકારના વન આને  
 પયાતાવરણ માંત્રાલય (આેમ.આાે.ઇ.&આેફ., ભારર સરકાર) આે જનયર કરેલ જાગેવાઈઆાે પ્રમાણે િ થાય  
 રેવા પ્રયતાે કરવામાાં આાવશે. 

• સમયાાંરરે કામના કરારના દસરાવેિમાાં વવગરવાર પયાતાવરણીય વ્યવસ્ાપન આમલીકરણ યાેિના  
 (આેનવાયરમેન્ટલ મેનેિમેન્ટ આકેશન પ્ાન) રૈયાર કરવામાાં આાવશે.

હહરય�ળ� ધ�ોરીમ�ગ�ગો
‘‘સસે્નેબલ ડેવલાેપમેન્ટ’’ આ ે મૂળભૂર િરુરીયાર છે. પયાતાવરણીય આાયાેિન આને રેનુ મૂલાાંકન 
સમયાાંરરે કરવુાં આાવશયક છે. હક્રયાળા ધાેરીમાગતા થકી પયાતાવરણીય વ્યવસ્ાપન કરવુાં આ ે વરતામાન 
સમયની માાંગ છે. આા સાંદભતામાાં રસરાના આાયાેિન આને આાલેખનમાાં હાં મેશા હરીયાળા ધાેરીમાગાષોનાે 
આભીગમ નીરે મુિબના પગલા થકી કરવામાાં આાવશે.

• પુનઃઉપયાેગમાાં લઇ શકાય રેવી માગતા જનમાતાણ સામગ્ીના ઉપયાેગ પર ભાર મૂકવામાાં આાવશે. આા  
 િરૂક્રયાર પૂરી કરી શકે રેવા લાયક કાેનટ્ાટિરાેને પ્રાેત્ાહન આાપવામાાં આાવશે. 

• સ્ટીટ લાઇટમાાં રીન્યુઆબેલ આેનિશી સ્ાેરનાે મહત્તમ ઉપયાેગ કરવામાાં આાવશે. 

• ધારેી માગાષોની બાિુમાાં સળાંગ વકૃ્ાે ઉગાડવામાાં આાવશે, િથેી કુદરરી રીરે હવાનુાં પ્રદૂરણ આાપમેળે  
 વૃક્ાેમાાં શાેરાઈ જાય આને પાળના ઢાેળાવાે પાસે િમીનનુાં ધાેવાણ આટકી શકે. પક્રયાેિનાના કુલ ખરતાની  
 ૧% રકમ છાેડની વાવણી માટે આલાયદી રાખવામાાં આાવશે.  

• ગુિરાર સે્ટ હાઇવે પ્રાેિટેિ-૨ માાં હક્રયાળા ધાેરીમાગતાના આભભગમને આનુસરવામાાં આાવેલ છે. રે  
 આનુભવના આાધારે, રાજ્માાં હક્રયાળા ધાેરીમાગતા માટેની માગતાદજશથિકા રૈયાર કરવામાાં આાવશે. 

• રસરાના બાાંધકામમાાં આાધુજનક મશીનરી કે િનેાથી હવા આને આવાિનુાં આાેછામા આાેછુાં  પ્રદૂરણ થાય  
 રેના પર ભાર મુકવામાાં આાવશે.

૨૬



૨૭

િાજ્યની તમામ કામરીિી ન્યાયી એન� પાિદશ્ગક છ�  એન� હંમ�શા િહ� શ�. િાજ્યના િસતાએા�ના ત્વકાસમાં ખાનરી 
ક્�ત્ર મહત્વના� ભાર ભજવ� છ� . ત� માટ� િાજ્ય સિકાિ નીચ� મુજબના પરલા લ�શ�.

પ�રદસશશિ્�
ર�ખવી



૨૮

ખ�નગી ક્ોત્રની ભ�ગીદ�રીનો પ્ર�ોત્�હન અ�પવ� બ�બ્
ગુિરારમાાં ખાનગી કે્ત્રની ભાગીદારીથી આનેક યાેિનાનુાં આમલીકરણ ગુિરાર રાજ્ માગતા વવકાસ 
જનગમ/ મા.મ.વવભાગ દ્ારા થઇ રહુાં છે. હયાર પબલીક પ્રાઈવેટ પાટતાનરશીપ (પી.પી.પી.) પ્રાેિકેટની ઝડપ 
વધારવા રાિય સરકાર ધ્ારા નીરે મિુબના પગલા હાથ ધરાશે:

• માગતા આને મકાન વવભાગના નીવર આને આાયાેિન આેકમમાાં મુખ્ય પબલીક પ્રાઈવેટ પાટતાનરશીપ 
 (પી.પી.પી.) નાડેલ આેિસિીની સ્ાપના કરવામાાં આાવશે આને ગુિરાર રાજ્ માગતા વવકાસ જનગમમાાં 
 પણ કાનૂની સમથતાન વાળુાં યાગેય માળખુાં રૈયાર કરવામાાં આાવશે િથેી માગતા ક્ેત્રની પી.પી.પી યાેિનાઆાેનુાં 
 આમલીકરણ કાયતાક્મ રીરે થઇ શકે. 

• મેિર મનેે્ટનસિ ક્કસ્ામા આાે.પી.આાર.સી. પધધવરઆે માગતા જાળવણીના માળખાને પ્રાેત્ાહન આાપવામાાં 
 આાવશે.

• પબલીક પ્રાઈવેટ પાટતાનરશીપ માટેની ક્મરા ધરાવરા વધુ પ્રાેિટેિાે ગિુરાર રાેડ નેટવકતા  માસ્ર પ્ાનમાાંથી 
 શાેધી કાઢવામાાં આાવશે.

મ�ગતા અનો મક�ન વવભ�ગ અનો ગિુર�્ ર�જ્ય મ�ગતા વવક�સ 
જનગમની ભૂવમક�
રાજ્ના ભવવષ્યના માગતા પક્રવહનની વધરી િરી િરૂક્રયાર જાેરાાં માગતા આને મકાન વવભાગ આને ગુિરાર 
રાજ્ માગતા વવકાસ જનગમની િવાબદારીઆાે વધી જાય રેવી શક્યરા છે, રેથી:

• માગતા આને મકાન વવભાગ મહત્વનાે વવભાગ હાેવાથી સમગ્ માગતા ક્ેત્રની યથાથતા નીવર આન ે
 વ્યૂહરરનાની િવાબદારીઆાે જનભાવશે. 

• માગતા આને મકાન વવભાગ પી.પી.પી. યાેિના સસવાયના રમામ રસરાઆાેને લગરી નીવર આાયાેિન, 
 આાલેખન, સાંરાલન સહીરની રમામ ઇિનેરી પ્રવૃવરઆાે માટે િવાબદાર રહેશે. 

• રમામ પી.પી.પી. યાેિનાના આમલીકરણની િવાબદરી ગુિરાર રાજ્ માગતા વવકાસ જનગમની રહેશે.

૨૮

૨૯



૨૯

ટોન્ડર પ્રહરિય� અનો પસંદગી
રાજ્ સરકારે ટેન્ર આને પ્રાેક્યુરમેન્ટ (પ્રાવપ્ત) પ્રણાલી સ્ામપર કરી છે રેની સમીક્ા કરી સમયાાંરરે 
આદરન કરવામાાં આાવે છે. રાજ્ સરકાર દ્ારા ટેન્રીંગ પ્રણાલીમાાં પારદજશથિરા લાવવા ઇ-પ્રાેક્યુરમેન્ટ 
પ્રણાલીને આમલમાાં મુકેલ છે. રેને બદલારી િરૂરીયારાે મિુબ જનષ્પક્  ભાગીદારી આને શ્ેષ્ઠ પ્રયાસાે 
આપનાવીને જનરાંરર આને આદરન કરવામાાં આાવશે. 

વ્તામ�ન ક�યદ�અ�ોનુ સમથતાન
હાલના કાયદાઆા ેિ ેવવવવધ કાયદાકીય જાગેવાઇથી બનેલ છે િ ેકેટલાક ક્કસ્ાઆાેમાાં રૂટક- રૂટક આને 
આેકબીજા ઉપર આાધાક્રર છે. સરકાર આે બાબરે સજાગ છે કે, આા માગતાને લગદ કાયદાઆાેની સ્પષ્ટરા 
કરવી આને રેમા આકેસુત્રરા લાવવી િરુરી છે. રે માટે સરકાર આેક સમમવરની રરના કરશે કે િ ે આા 
કાયદાઆાેના ેઆભ્ાસ કરી આા કાયદાઆાેમા િરુરી સુધારાે સુરવશે. આા આથવા આન્ય નીવરના પરીણામ 
સ્વરુપ ખાસ કરીને માગતા આને માગતા વાહનવ્યવહાર લગદ કાયદાઆાેમાાં સુધાર કરશે. 

રાિયના બધા જાહેર રસરાઆા ેસરકારી રાિપત્રમાાં હાેય રેની માગતા આને મકાન વવભાગ ખારરી રાખશે. 
કાઇે કાનૂની િવાબદારી સાંબાંવધર રકરાર હાેય રાે રેનાે ઉકેલ લાવશે. માગતાને લગરા કાયદાઆાેની વવવવધ 
જાેગવાઇમાાં રહેલ આસ્પષ્ટરા દૂર કરી રેને સુધારવામાાં આાવશે.

૩૦

૩૧

૩૨

ટ�ોલ નીવ્ અનો વૈકલ્પિક મ�ગ�ગો
રાજ્ સરકારે કેટલીક પી.પી.પી. યાેિનાઆાેનાે આમલ કયાષો છે. ભારરના આનેક રાજ્ાેમાાં આા યાેિનાઆાેને 
આાધારભુર યાેિના રરીકે ગણવામાાં આાવે છે. રદુપરાાંર:

• હાલની ટાેલ નીવરની સમયાાંરરે સમીક્ા કરવામાાં આાવશે આને િરૂર િણાય રાે રેમાાં ફેરફાર  કરવામાાં 
 આાવશે. 

• માગતા આને મકાન વવભાગ માગતા કે્ત્રની નીવરનાે વવકાસ જી.આાઈ.ડી.બી આને જી.આેસ. આાર.ડી.સી ની 
 મદદથી કરવાની િવાબદારી લેશે.



૩૦

ભવવષ્ય
પ્રવ્ નિર



૩૧

વધુમ�ં મ�ગતા અનો 
મક�ન વવભ�ગ નૈવ્ક 
મૂલ�ો, પ�રદસશશિ્�, 
વવશ્વસનીય્�ની ફરિ 
સ�મ�જિક િવ�બદ�રી, 
અનો અોકંદરો સ�રં 
શ�સન જળવી ર�ખવ� 
કટીબદ છો

ક�મગીરી વ્યવસ્�પનન� ધ�ોરણ�ો
ગુિરારમાાં સમય સાથે માગતા ક્ેત્રનુાં મહત્વ વધ્ુ છે. માગતા આને મકાન વવભાગ રેની કાયતાપધધવરની માક્હરી 
જાહેર િનરા સુધી પહાેંરાડવામાાં માને છે. વધુમાાં વવભાગ નૈવરક મૂલાે, પારદજશથિરા, વવશ્વસનીયરાની ફરિ 
સામાજિક િવાબદારી, આને આેકાં દરે સારુાં  શાસન જાળવી રાખવા કટીબદ છે. રે રૂસરપણે ભ્રષ્ટારાર 
વવરુધધ ઝીરાે ટાેલરસિની નીવરનાે આમલ કરશે આને રાષ્ટીય આને આાાંરરરાષ્ટીય સરરે સ્વીકાયતા કાયદાઆાે/
નીવર/જનયમાે મિુબ કામગીરી કરશે.

જનયંત્રણ અનો મૂલ�ંકન મ�ળખુ
માગતા ક્ેત્ર આ ેરાજ્નુાં આગત્નુાં ક્ેત્ર છે. માગતા ક્ેત્રમાાં રાેકાણ મધ્મ છે િમેાાં સમય સાથે વધારાે થશે. આાથી 
માેનીટરીંગ & ઈવેલુઆેશનની ઉત્તમ પધધવર આપનાવી રેમાાં સુધારા કરવા આાવશયક  છે.

હાલમાાં માગતા આને મકાન વવભાગ રેની કામગીરીનુાં જનયાંત્રણ આને મૂલાાંકનના ધાેરણાે રૈયાર કરી રહુાં  છે 
િનેા થકી રેની વાસરવવક કામગીરીનુાં મુલાાંકન થશે.  

માગતા આને મકાન વવભાગ સમાિ પ્રત્ે િવાબદાર સાંસ્ા છે, િ ે જનયમમર રેઆાેની કામગીરીની સમીક્ા 
ઉપર મુિબ નકકી કરેલ દેખરેખ આને મૂલાાંકન ધાેરણાે થકી કરશે. િનેી જાહેર િનરાને જાણ જનયમીર 
રીરે વેબ સાઈટ ઉપર મૂકી કરવામાાં આાવશે. 

૩૩

૩૪



મ�ગતા સંબવધ્ અ�ંકડ� 

ગુિર�્ન� હ�લન� ર�ોડ નોટવકતાન�ો નકશ�ો 

પ્રગવ્ પથન�ો નકશ�ો  

વવશ્વ બેંક દ્�ર� ભંડ�ોળ પૂરં પ�ડવ�મ�ં અ�વોલ પ્ર�ોિોક્ટસ

જી.અોસ.અોર.પી- I અનો જી.અોસ.અોર.પી- II

ર�ોડ નોટવકતા  મ�સ્ટર પ્�ન (Inaugural)ન�ો નકશ�ો

ગ્ીન હ�ઈવો - લ�ંબ�ગ�ળ�ન�ં વવક�સ ્રફ પહો લ
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રસ્તાની કેટેગરી 

રા�ીય ધાેરીમાગા� 

રા� ધાેરીમાગા�

મુ� �જ�ા માગા�

અ� �જ�ા માગા�

ગ્રા� રસ્તાઅાે

કુલ માગર્ લંબાઈ 

રસ્તાની સપાટી

બ્લેક ટાેપ 

વાેટર બાઉ� મકાડમ 

કુલ સરફેસ રસ્તાઅાે

કુલ અન-સરફેસ રસ્તાઅાે

કુલ માગર્ લંબાઈ 

કુલ લંબાઈ (�કમી માં)

૭૯,૯૨૩

૩૪૯

૮૦,૨૭૨

૧,૨૫૧

૮૧,૫૨૩

કુલ રસ્તાની લંબાઈ (૩૧-૦૩-૨૦૨૧ સુધી)

ના�ધ: નાેન-�ાન, સમુદાય, શહેરી અને યાેજના વાળા રસ્તાને બાકાત રાખતા

રસ્તાની કુલ લંબાઈ (�કમી માં)

રસ્તાની કુલ લંબાઈ (�કમી માં)

પાછલાં કેટલાક વષા�માં મા. મ. �વભાગનું બજેટ અને ખચર્
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૩૭.૦_

૩૬.૦_

૩૫.૦_

�વસ્તારની બાબતમાં રાેડની લંબાઈ

ના�ધ: નાેન-�ાન, સમુદાય, શહેરી અને યાેજના વાળા રસ્તાને બાકાત રાખતા
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બજટે જાેગવાઈ (કરાેડમાં) યાેજનાકીય ખચર્ (કરાેડમાં)

૫૧૨૪ ૫૧૬૫
૫૫૧૮ ૫૫૯૩

૬૪૨૭ ૬૬૫૪
૬૮૯૮

૭૪૬૦ ૭૨૬૯૭૨૦૩
૭૪૮૬

૮૭૬૧
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૮૯૬૬

૪૧૦૦
૪૪૫૫

૫૧૫૦૫૨૯૭

લાખ વસ્તીદીઠ રસ્તાની લંબાઈ

૧૫૦૧૦૦૫૦ ૨૦૦
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2001
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_

_

_

_

_

_

૦

૧૦૯.૬૭  

૧૨૪.૮૫
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૧૫૮.૭૨

૧૪૫.૨૯

૧૮૦.૫
૨૦૧૧

૨૦૦૧

૧૯૯૧

૧૯૮૧

૧૯૭૧

૧૯૬૧

વસ્તીના સબંધમાં રસ્તાની લંબાઈ

કુલ લંબાઈ (�કમી માં)
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૮૧,૫૨૩

સ્રાેત: માગર્ અને મકાન �વભાગ, ગુજરાત સરકાર (પ્રાેવીઝનલ ડેટા)
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માર્ગ સંબધિત આાંકડા૧



રુજરાતના 
હાલના રાોડ 
નોટવક્ગનાો નકશાો

૩૬૩૫



પ્રરધત પથનાો
નકશાો

૩૭ ૩૯



ધવશ્વ બેંક દ્ારા ભંડાોળ પૂરં 
પાડવામાં આાવોલ પ્રાોજોક્ટસ
જી.આોસ.આોચ.પી- I આનો જી.આોસ.આોચ.પી- II

૩૯ ૪૦



Rajasthan

Delhi

Madhya Pradesh

Maharashtra

           

રાોડ નોટવક્ગ  માસ્ટર પ્ાન 
(Inaugural)નાો નકશાો

૪૧ ૪૨



૪૬

ગ્ીન હ�ઈવો - લ�ંબ�ગ�ળ�ન�ં વવક�સ ્રફ પહો લ
માગતાજનમાતાણની યાેિનાઆા ે પયાતાવરણીય રીરે ટકાઉ બને રે માટે રસરાના જનમાતાણની પ્રક્રિયામાાં ભુલાઈ 
ગયેલ  કુદરરી સાંસાધનાેને આેક યા બીજી રીરે પુનઃસ્ામપર કરવામાાં આાવે રે િરૂરી છે. આા માટે પ્રાેિટેિ 
પ્ાજનગં આને ક્ડઝાઇજનગંના રબક્ાથી લઈને રેના આમલીકરણ સુધી પયાતાવરણની િરૂક્રયારાેને ધ્ાને 
લેવી િરૂરી છે. ગ્ીન કાેક્રડાેર રરીકે વવકસાવવામાાં આાવેલા રાિમાગાષો માત્ર ટકી રહે છે આેટલુાં િ નહીં રે 
િવૈ વવવવધરા આને કુદરરી સાંસાધનાેનુાં પુનઃસિતાન પણ કરે છે. રેનાથી માગતા વપરાશકરાતાઆાેથી માાંડીને 
સ્ાજનક સમુદાયાે સુધી રમામ ક્હરધારકાેને લાભ થાય છે આને રે પયાતાવરણને આનુકૂળ આારથથિક વજૃદ આને 
વવકાસને પ્રાેત્ાહન આાપે છે.

માગતા આને મકાન વવભાગે મહેસાણા - ક્હંમરનગર રાજ્ ધાેરીમાગતા-૫૫ ને જી.આસે.આેર.પી-૨ યાેિના 
હેઠળ આાંરગતાર પાયલાેટ પ્રાેિટેિ રરીકે વવકસાવ્યુાં છે આને નીરેના ઉદે્શ સાથે ગ્ીન હાઇવેનાે આમલ કયાષો 
છેઃ

• ગ્ીન હાઇવે મમશનને સ્વ-ટકાઉ બનાવવુાં 

• હવા આને ઘાેંઘાટના પ્રદૂરણ આને ધૂળની આસરમાાં ઘટાડાે થવાે 

• ઉનાળા દરમમયાન રમકરા ગરમ રસરાઆાે પર છાાંયડાે પૂરાે પાડવાે 

• ક્કનારાના ઢાેળાવ પર િમીનનુાં ધાેવાણ ઘટાડવુાં 

• પવન આને આાવરા યુ.વી ક્કરણાેની આસરાેને ઘટાડવી

૬





ગુજરાત સરકાર

માગર્ અને મકાન �વભાગ
૨૦૨૧
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