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जळाषरऱाऱ नेषरू राष्ट्रीय ऴषरी ऩुनर्निर्ािण योजना 

संकल्पना 
भारताचे झऩाट्याने ऴषरीकरण षोत ेआषे, या ळाढत्या ऴषराांर्धीऱ र्ऱूभतू शोयीांच्या वळकाशाशाठी कें द्रऴाशनाने 
’जळाषरऱाऱ नेषरू राष्ट्रीय ऴषरी ऩनुर्निर्ािण योजना (जेएन् एन् यआूरएर्)’ अस्स्तत्ळात आणऱी. भारत शरकारचा 
’कॉर्न शर्नीर्र् प्रोगॅ्रर्’, शांयकु्त राष्ट्र शांघाचा ’शषस्राब्दी वळकाश कायिक्रर्’ आणण ऴषरी भारताच्या वळकाशाच्या 
गरजाांनी या योजनेचे औचचत्य शाधऱे आषे. या योजने शांतगित २००१ च्या जनगणने नशूार ४० ऱाखाांच्या ळर 
अशणारी ऴषरे (७), १० ऱाखाांषून जास्त ऩण ४० ऱाखाांषून कर्ी ऱोकशांख्येची ऴषरे (२८) तशेच काषी इतर 
र्षत्ळाची र्नळडक ऴषरे ळ ऐर्तषाशशक र्षत्ळाच्या (२८) ऴषराांची र्नळड करण्यात आऱी आषे. या ६३ सेत्ाांना 
२००५-०६ ऩाशनू १७२१७.५ कोटी रुऩयाांची तरतदू करण्यात आऱी आषे. 

जेएन् एन् यआूरएर्चा र्लू उदेशेऴ ऴषरी ऴाशन तशेच ऴषरी शेळाांच्या वळतरणार्येये शकारात्र्क लदऱ 
आणण्याशाठी आषे. या उदेशऴेाने या स्थार्नक स्ळराज्य शांस्था आऩल्या सेत्ाच्या वळकाशाशाठी षी योजना 
शांऩल्याळर स्ळयांऩणूि षोऊ ऴकतीऱ. म्षणून षी वळकाश योजना यऴस्ळी करण्याशाठी स्थार्नक स्ळराज्य 
शांस्थाांलरोलरच र्तथल्या राज्य शरकारनेषी ऱस ऩरुळणे अऩेक्षसत आषे. या र्येये ऩी.ऩी.ऩी शारख्या योजनाांना 
प्राधान्य देण्याची गरज आषे. 

योजना  

भारतातल्या ठरावळक ऴषराांचा शधुार आणण ळेगळान वळयोस्जत वळकाशाऱा प्रोत्शाषन देण्याशाठी, या ऴषराांर्येये 
र्ऱूभतू शवुळधाांच्या र्नर्ािणाशाठी, नागररकाांचा या वळकाश कायिक्रर्ार्येये शगभाग ळाढवळण्याशाठी तशेच 
नागररकाांशाठी स्थार्नक स्ळराज्य शांस्थाांची जळालदारी ळाढवळण्याशाठी षी योजना रालवळण्यात येत ेआषे. 

उद्देश 

जेएन् एन् यआूरएर् ची उदेशीष्ट्टे खाऱीऱ प्रर्ाणे  

क. योजनेच्या शांतगित ऴषराांर्येये एकशांध वळकाशाऱा चाऱना देणे 

ख. या ऴषराांच्या दीघिकाऱीन वळकाशाकड ेऱस ऩरुवळणे. 
ग. ऴषरातल्या र्ऱुभतू शधुाराांशाठी र्नधीची व्यळस्था करणे. 
घ. ऴषराच्या नव्या भागाांच्या र्नयोस्जत वळकाशाने ळाढत्या ऴषरीकरणाऱा योग्य ददऴा देणे. 



Page 3 of 3 
 

ङ. नागरी शोयी-शवुळधाांचा वळकाश त्याचलरोलर ऴषरी गरीलाांकड ेवळऴवे ऱस. 
च. ऴषरातऱी कोंडी कर्ी करण्याशाठी जनु्या ऴषराच्या ऩनुर्निर्ािणाकड ेवळऴवे ऱस ऩरुवळणे. 
छ. जीळनाळश्यक गोष्ट्टीांच्या दराांळर र्नयांत्ण, र्ऱुभतू शोयी जश ेगषृर्नर्ािण, वऩण्याचे ऩाणी, शाळिजर्नक 

स्ळच्छता ऴषरी गररलाांना शोयी तशेच शरकारच्या अन्य शेळा ऩोचवळणे.   

योजन ेअंतगित करण्याची कारे् 

क. वळकाश आराखडा तयार करणे: प्रत्येक ऴषराने आऩल्या गरजेनशुार, वळवळध वळकाश कायिक्रर्ाांच े
र्नयोजन त्याऱा ऱागणार  या अऩेक्षसत खचाि लरोलर केऱे ऩादषजे. याऱा त्या ऴषराचा ’वळकाश 
आराखड” म्षणण्यात येईऱ. 

ख. वळकाश आराखड्यात ददल्या गेल्ऱेल्या कार्ाांचे योग्य र्नयोजन करणे. षा ररऩोटि स्थार्नक स्ळराज्य 
शांस्था, नागररक ळ शांलांचधत तहाांना लरोलर घेऊन करण्यात याळा. 

ग. र्नधीचे व्यळस्थाऩन कें द्रऴाशन, राज्यऴाशनाच्या नोडऱ एजन्शीज द्ळारे केऱ ेजाईऱ.  

या योजन ेअंतगित कोणत्या योजना राबववल्या जाऊ शकतात? 

क. ऴषराचे ऩनुर्निर्ािण: कोंडी कर्ी करण्याशाठी गल्ल्य़ा र्ोठ्य़ा करणे, ऴषराच्या नळीळ भागार्धीऱ 
वळकाशकार्,े र्ांडयाांचे स्थऱाांतरण, ऩीण्याच्या ऩाण्याच्या ऩाईऩ लदऱणे तशेच जऱर्नस्शारणाची कार् े
करता येऊ ऴकतात. 

ख. ऩाण्याचे व्यळस्थाऩन तशेच जऱऴयुेदीकरणाच्या योजना. 
ग. ऩरुाच्या ऩाण्याच्या र्नचर  याशाठी शोयी. 
घ. रस्त ेळ र्षार्ागाांचा तशेच ऩररळषनाच्या शवुळधाांचा वळकाश . 
ङ. ऩी.ऩी.ऩी च्या आधारे ऩार्कां गच्या शोयी. 
च. ऐर्तषाशशक ळारशा जतन करण्याशाठी 
छ. झोऩडऩट्टी वळकाश तशेच स्ळस्त घर योजना. 
ज. ऴषरी गररलाांशाठी र्ऱूभतू शोयी करणे. 
झ. शाांडऩाणी, वऩण्याचे ऩाणी, ड्रनेेज तशेच शाळिजर्नक ऴौचाऱयाांची शोय करणे. 
ञ. रस्त्याळरचे ददळ े

ट. शार्दुायीक भळन, लाऱभळन, ईत्यादी शार्दुायीक शवुळधा 
ठ. ऴषरी गररलाांशाठी स्ळास््य, शऴसण तशेच शार्ास्जक शरुक्षसततशेाठी शोयी करणे.  

 


