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गोषिारा 

िंतप्रधान मनमोहन ससग यांच्या राजिटीत भारतीय अथाव्यिस्थेत भारतातील 

ग्रामीण निकासासाठी एक अनभयान हाती घेण्यात आले, ज्याला भारत ननमााण योजना 

असे म्हणतात. ननधााररत िेळेत िूणा करण्याची ही ननयोनजत योजना होती. १९९१ िासून 

निीन आर्थथक सुधारणांमुळे व्यिसाय आनण सेिा क्षेत्ांना मोठी गती नमळाली. सेिा 

अथाव्यिस्था हळूहळू निकनसत झाली. निीन सरकारचे ध्येय ग्रामीण भागात मूलभूत 

सुनिधा िुरनिणे ह ेहोते ज्यासाठी २००५ मध्ये भारत ननमााण योजना सुरू करण्यात आली 

होती. ग्रामीण भागात रस्ते, िीज, िाणीिुरिठा, ससचन, नर्क्षण, िाहतूक आनण 

दळणिळण, आरोग्य यासारख्या सनुिधांचा अभाि असल्याने ह ेक्षेत् र्हरी भागािेक्षा 

मागासलेले रानहले. र्हरी आनण ग्रामीण भागात दरी ननमााण झाली. ही दरी भरून 

काढण्यासाठी, भारत ननमााण योजनेन े भारतीय अथाव्यिस्थेत खूि महत्त्िाची भूनमका 

बजािली. या निषयात भारत ननमााण योजनेंतगात निण्याच्या िाण्याचे केिळ लक्ष्य आनण 

उिलब्धी ननिडण्यात आली आह.े 

 प्रस्तािना 

िंतप्रधान मनमोहन ससग यांच्या राजिटीत, भारतीय अथाव्यिस्थेत भारतातील ग्रामीण 

निकासासाठी एक नमर्न हाती घेण्यात आल,े ज्याला भारत ननमााण योजना असे म्हणतात. ननधााररत िेळेत 

िूणा करण्याची ही ननयोनजत योजना होती. १९९१ िासून निीन आर्थथक सुधारणांमुळे व्यिसाय, व्यिसाय 

आनण सेिा क्षेत्ांना मोठी गती नमळाली. सेिा अथाव्यिस्था हळूहळू निकनसत झाली. दरे्ाच्या जीडीिीमध्ये 

सेिा क्षेत्ाची भूनमका िाढू लागली. निनिीन व्यिसायांच्या क्षेत्ात गंुतिणूक झाल्याने र्हरीकरण िाढल े

होते. र्हरी क्षेत्ात व्यािसानयकांचा निा िगा उदयास आला. या नव्या व्यािारी िगााचा दरे्ाच्या आर्थथक 

धोरणािरही प्रभाि िडू लागला. अर्ा प्रकारे १९९१ नंतर सिा सरकारांनी दरे्ातील र्हरी भागाच्या 

निकासािर अनधक लक्ष दणे्यास सुरुिात केली. यामुळे संिूणा दरे्ात नागरी सुनिधािंर गंुतिणूक िाढली. 

सिा सरकारांनी र्हरीकरण, व्यािारी िगााचा निकास आनण निीन व्यिसायाचं्या बाजूने अनेक धोरणे 

स्िीकारली. या काळात, ग्रामीण अथाव्यिस्थेकड ेबहुतेक सिा सरकारन ेदलुाक्ष केले. „ग्रामीण‟ आनण „र्हरी‟ 

अथाव्यिस्थेिर अिलंबून राष्ट्राची „भारत‟ आनण भारतामध्ये निभागणी करण्यात आली. २००४ मध्य े

बीजेिी सरकारचे िंतप्रधान अटलनबहारी िाजयिेयी यांच्या कारककदीत इंनडया र्ायसनगचा नारा दणे्यात 

आला होता. निनिध सामानजक नेत,े राजकारणी तसेच निरोधी िक्षाच्या नेतयांना असे िाटत होते की, िुन्हा 

तेच भाजि सरकार दरे्ािर राज्य करणार आह.े मात्, ग्रामीण भागातील जनतेमध्ये भाजि सरकारबद्दल 

अतयंत नकारातमक मत आह.े याचा िररणाम अनतर्य भीषण होता, नजथे भाजि सरकारची िाठ थोिटली. 

इनतहासात िनहल्यांदाच डाव्या आघाडीतील सुमारे ६० खासदार ननिडून आल.े आठ िषाांच्या 
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कालािधीनंतर डाव्या िक्षाचं्या िाठठब्याने कााँग्रेसचे सरकार सत्तेिर आल.े मनमोहन ससग दरे्ाच्या 

िंतप्रधानिदी निख्यात अथातज्ञ डॉ. डॉ. मनमोहन ससग यांच्या नतेृतिाखालील निीन सरकारने ग्रामीण 

निकास, नर्क्षण, आरोग्य इतयादी गोष्टींना प्राधान्य कदल.े 

निीन सरकारच े ध्येय ग्रामीण भागात मूलभतू सुनिधा िुरनिणे ह े होत े ज्यासाठी २००५ मध्य े

भारत ननमााण योजना सरुू करण्यात आली होती. ग्रामीण भागात रस्त,े िीज, िाणीिुरिठा, ससचन, 

नर्क्षण, िाहतूक आनण दळणिळण, आरोग्य यासारख्या सुनिधांचा अभाि असल्याने ग्रामीण क्षेत्, र्हरी 

भागािेक्षा मागास रानहले. र्हरी आनण ग्रामीण भागात दरी ननमााण झाली. ही दरी भरून काढण्यासाठी, 

भारत ननमााण योजननेे भारतीय अथाव्यिस्थेत खूि महत्त्िाची भूनमका बजािली. 

ग्रामीण भागातील लोकानंा स्िच्छ आनण िुरेस े निण्याच ेिाणी नमळािे आनण ग्रामीण भागातील 

जनतेचे जलजन्य आजारांिासून संरक्षण करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. ग्रामीण भागातील 

लोकांना निण्याच्या िाण्यासाठी िैसे दणेे िरिडत नाही आनण ते िाण्याचे स्त्रोत ननमााण करू र्कत नाहीत, 

तयामुळे तयांना स्िच्छ आनण िुरेसे निण्याचे िाणी उिलब्ध करून दणेे सरकारसाठी महत्त्िाचे आह,े 

तयाचिेळी भारतात हहेी कदसून आले की, सरकारने हा उिक्रम हाती घेतला होता. िाणीिुरिठ्यार्ी 

संबंनधत निनिध कायाक्रम आनण भारत ननमााण योजना हा निण्याच्या िाण्यातील महत्त्िाचा कायाक्रम आह.े 

 भारत ननमााण योजना 

भारत ननमााण योजना हा भारतातील ग्रामीण िायाभूत सुनिधांर्ी संबंनधत निनिध समस्या 

सोडिण्यासाठी भारत सरकारने सुरू केलेला कालबद्ध कायाक्रम होता. कायाक्रमाच्या कायाक्षमतचेी िातळी 

िाढिण्यासाठी भारत ननमााण योजनेने आिल्या कक्रयाकलािांमध्ये िारदर्ाकता आनण तंत्ञान लाग ू केले 

होते. बहुसंख्य लोकसंख्येला ग्रामीण भागात मूलभूत सुनिधांचाही अभाि आह.े भारतीय ग्रामीण भागातील 

७०% िेक्षा जास्त लोकसंख्या गररबी, बेरोजगारी, मूलभूत गरजांिासनू िंनचत राहणे, अस्िच्छ िररनस्थती, 

महागाई, तांनत्क मागासलेिण इतयादींनी ग्रस्त आह.े 

िाढती लोकसंख्या, मूलभूत सुनिधांचा अभाि, अयोग्य आरोग्य सुनिधा इतयादी ग्रामीण भारताची 

मुख्य िैनर्ष्ट्ये होती. तयामळेु ग्रामीण निकासासाठी मूलभूत सुनिधांचा निकास ही प्रमुख गरज होती. डॉ. 

ए.िी.ज.े अब्दलु कलाम यांनी सांनगतले होत ेकी, भारत ननमााण योजना ग्रामीण निकासात महत्त्िाची 

भूनमका बजािेल अर्ा प्रकारे, डॉ. मनमोहन ससग याचं्या नतेृतिाखाली; ग्रामीण भारतातील सिाांगीण 

निकासासाठी अनके उकद्दष्टांसह ग्रामीण निकास सनमतीची स्थािना करण्यात आली. 

भारत ननमााण योजना २००५-०९ आनण २००९-१४ अर्ा दोन टप्प्यांत राबनिण्यात आली. 

२००५-०९ च्या िनहल्या टप्प्यातील यर्ामुळे, २००९ च्या लोकसभा ननिडणुकीत कााँग्रेस िक्षाला अनधक 

महत्त्ि नमळणे स्िाभानिक होते. काहीही अनिेनक्षत घडले नाही आनण २००९ च्या सािानत्क ननिडणुकीत 

कााँग्रेस िक्षाने २०४ संसदीय जागा सजकल्या. यामुळे, भारत ननमााण योजनेच्या दसुऱ्या टप्प्यातील काम िुढे 

चालू ठेिणे सोिे झाल.े खालील भागामध्य ेभारत ननमााण योजनेची मुख्य िैनर्ष्ट्ये अधोरेनखत केली आहते. 

 सरं्ोधन समस्या 

२००५ मध्ये ग्रामीण भागाच्या सिाांगीण निकासासाठी मूलभूत सुनिधा उिलब्ध करून दणे्यासाठी 

भारत ननमााण योजना सरुू करण्यात आली. नननित उकद्दष्टांसह हा एक प्रमुख कायाक्रम होता. भारत ननमााण 

योजनेचे सहा मुख्य घटक म्हणजे ग्रामीण रस्ते, घरे, िीज, निण्याचे िाणी, ससचन आनण टेनलफोन ह ेहोत.े 

भारत ननमााण योजनेमुळे ग्रामीण निकासाला चालना नमळाली. तयामुळे भारतात अनेक मूलभूत सुनिधा 

निकनसत झाल्या. भारत ननमााण योजनेमुळे निण्याच्या िाण्यासारखा महत्त्िाचा प्रश्न सुटला. अर्ाप्रकारे, 
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सध्याच्या अभ्यासाचा संर्ोधनाचा निषय आह े “भारत ननमााण योजने अंतगात ग्रामीण निण्याच्या 

िाण्याच्या प्रगतीचा अभ्यास करणे” हा आह.े 

 सरं्ोधनाची उकद्दष्ट े

१. भारतात भारत ननमााण योजनेअंतगात निण्याच्या िाण्याच्या लक्ष्याचे निशे्लषण. 

२. भारतातील भारत ननमााण योजनेअंतगात निण्याच्या िाण्याचे लक्ष्य साध्य करण्याचे निशे्लषण. 

३. भारत ननमााण योजनेअंतगात ग्रामीण भागातील निण्याच्या िाण्यािर होणाऱ्या खचााचा अभ्यास करणे. 

४. आिश्यक असल्यास सुधारणेसाठी उिाय सुचिणे. 

 सरं्ोधन िद्धती 

कोणतयाही संर्ोधनासाठी संर्ोधन िद्धती आिश्यक असते. या संर्ोधनासाठी केिळ दयु्यम 

मानहतीचा िािर केला आह.े तयामध्ये  िुस्तके, जनाल्स, िार्थषक अहिाल आनण निचारात घेतलेल्या 

कालािधीसाठी (२००५ त े२०१४) भारत ननमााण योजनेच्या अनधकृत नोंदींमधून मानहती घतेली आह.े 

 सरं्ोधनाच्या मयाादा 

सध्याच्या संर्ोधन अभ्यासाला खालील मयाादा आहते. 

 हा अभ्यास फक्त निण्याच्या िाण्यासाठी भारताच्या प्रयत्ांर्ी संबंनधत आह.े 

 सध्याचा अभ्यास २००५-०६ ते २०१३-१४ या कालािधीिुरता मयााकदत आह.े 

 सध्याच्या अभ्यासात केिळ ननिडक िेयजल भारत ननमााण योजनेचा निचार करण्यात आला आह.े 

 मानहती निश्लषेण  

िर नमूद केल्याप्रमाणे मानहती निनिध स्त्रोतांकडून गोळा केला गेला आह.े ह ेिेगिेगळ्या स्िरूिात 

सारणीबद्ध केले आह ेआनण सरासरी, मानक निचलन, नभन्नतेचे गुणांक, चक्रिाढ िाढीचा िार्थषक दर, 

कमाल आनण ककमान िािरून निशे्लषण केले आह.े 

तक्ता क्र. १ 

भारत ननमााण योजन ेअतंगात निण्याच्या िाण्याचे लक्ष्य आनण साध्य 

अ.क्र. िस्तीचा प्रकार  लक्ष साध्य साध्य केलले्या लक्षाची % 

१ खुल्या िस्ती ५५०६७ ५४४४० ९८.९ 

२ िाठीमाग ेघसरण  ३३१००० ३५८३६२ १०८.३ 

३ गुणित्ता प्रभानित २१७००० ५०१६८ २३.१ 

एकूण ६०३०६७ ४६२९७० ७६.८ 

स्रोत: िार्थषक अहिाल - िेयजल मंत्ालय, भारत सरकार, २०१४-१५, िे.क्र. १३-१४. 

िरील तक्ता क्रमांक १ मध्ये २०१४-१५ मधील भारत ननमााण योजने अंतगात निण्याच्या िाण्याच े

लक्ष आनण साध्य दर्ािल ेआह.े खुल्या िस्तीमधील भारत ननमााण योजनेंतगात साध्य केलेले लक्ष ९८.९ टके्क 

आह.े भारत ननमााण योजन े अंतगात िाठीमाग े घसरण झालेल े लक्ष १०८.३ टके्क आह े आनण गुणित्ता 

प्रभानित लक्ष्य २३.१ टके्क आह.े या िषाात भारत ननमााण योजने अंतगात एकूण निण्याच्या िाण्याचे लक्ष 

६०३०६७ असून ४६२९७० उकद्दष्ट साध्य झाल ेआह.े थोडक्यात, भारत ननमााण योजने अंतगात एकूण 

निण्याच्या िाण्याचे साध्य केलेले लक्ष ७६.८ टके्क इतके आह.े 

तक्ता क्र. २ 

भारतातील भारत ननमााण योजन ेअतंगात निण्याच्या िाण्यािर होणारा खचा 

अ.क्र. िषा खचा (रुिये करोड मध्ये) टके्किारी 
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१ २००५-०६ ४०९८ ८.५६ 

२ २००६-०७ ४५६० ९.५२ 

३ २००७-०८ ६४४२ १३.४५ 

४ २००८-०९ ७२९९ १५.२४ 

५ २००९-१० ७९९० १६.६९ 

६ २०१०-११ ८९८७ १८.७७ 

७ २०११-१२ ८४९३ १७.७४ 

८ २०१२-१३ १०५०० २१.९३ 

एकूण ५८३६९ - 

सरासरी ७२९६.१३ - 

प्रमानणत निचलन २१८७.०३ - 

नभन्नतचेे गणुाकं २९.९८ - 

चक्रिाढ िाढीचा िार्थषक दर ०.१४ - 

कमाल  १०५०० - 

ककमान ४०९८ - 

स्रोत: ग्रामीण निकास मंत्ालयाचा िार्थषक अहिाल २०१४-१५. 

िरील तक्ता क्रमांक २ मध्ये भारतातील भारत ननमााण योजने अंतगात २००५-०६ ते २०१२-१३ 

या कालािधीतील निण्याच्या िाण्याचा खचा दर्ािला आह.े  या कालािधीत भारत ननमााण योजने अंतगात 

निण्याच्या िाण्यािर सरासरी खचा अनकु्रमे ५८३६९ करोड रुिये होता. भारत ननमााण योजने अंतगात 

निण्याच्या िाण्यािरील खचााच्या नभन्नतचेा गुणांक अनुक्रमे २९.९८ टके्क होते. म्हणजे भारत ननमााण योजन े

अंतगात निण्याच्या िाण्यािर होणारा खचा भारतात िाढत आह.े भारत ननमााण योजने अंतगात निण्याच्या 

िाण्यािरील खचााचा चक्रिाढ िाढीचा िार्थषक दर अनकु्रमे ०.१४ टके्क होता. या िषी २०१२-१३ मध्ये 

भारत ननमााण योजने अंतगात निण्याच्या िाण्यािर सिाानधक १०५०० करोड रुिये खचा झाल्याचे कदसनू 

आल ेआह.े तयाचप्रमाण ेअभ्यास कालािधीत भारत ननमााण योजन ेअंतगात निण्याच्या िाण्यािरचा ककमान 

खचा अनुक्रमे ४०९८ करोड रुिये खचा असल्याच े आढळून आल े आह.े २००५-०६ त े २०१२-१३ या 

कालािधीत भारत ननमााण योजने अंतगात निण्याच्या िाण्यासाठी होणारा खचा आनण तयाची टके्किारी िाढत 

आह.े  

 ननष्ट्कषा 

१. खुल्या िस्तीमधील भारत ननमााण योजने अंतगात साध्य केलेले लक्ष ९८.९ टके्क आह.े भारत ननमााण योजन े

अंतगात िाठीमाग ेघसरण झालेले लक्ष १०८.३ टके्क आह ेआनण गुणित्ता प्रभानित लक्ष्य २३.१ टके्क आह.े या 

िषाात भारत ननमााण योजन े अंतगात एकूण निण्याच्या िाण्याचे लक्ष ६०३०६७ असनू ४६२९७० उकद्दष्ट 

साध्य झाल ेआह.े 

२. थोडक्यात, भारत ननमााण योजने अंतगात एकूण निण्याचे िाणी ७६.८ टके्क आह.े 

३. २००५-०६ ते २०१२-१३ या कालािधीत भारत ननमााण योजने अंतगात निण्याच्या िाण्यािर सरासरी 

खचा अनुक्रमे ५८३६९ होता. 

४. भारत ननमााण योजने अंतगात निण्याच्या िाण्यािरील खचााच्या नभन्नतेचे गुणांक अनुक्रमे २९.९८ टके्क होता. 

म्हणजे भारत ननमााण योजन ेअंतगात निण्याच्या िाण्यािर होणारा खचा भारतात िाढत आह.े 

५. भारत ननमााण योजन ेअंतगात निण्याच्या िाण्यािरील खचााचा चक्रिाढ िाढीचा िार्थषक दर अनकु्रमे ०.१४ 

टके्क होता. 
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६. २०१२-१३ या िषाामध्ये भारत ननमााण योजन े अंतगात निण्याच्या िाण्यािर सिाानधक १०५०० खचा 

झाल्याचे कदसून आल ेआह.े तयाचप्रमाण ेअभ्यास कालािधीत भारत ननमााण योजने अंतगात निण्याच्या 

िाण्यािरचा ककमान खचा अनुक्रमे ४०९८ असल्याचे आढळून आल ेआह.े 

७. याचा ननष्ट्कषा असा की २००५-०६ ते २०१२-१३ या कालािधीत भारत ननमााण योजने अंतगात 

निण्याच्या िाण्यािर होणारा खचा िाढत आह.े 

८. २००५-०६ ते २०१२-१३ या कालािधीत भारत ननमााण योजने अंतगात निण्याच्या िाण्याच्या खचााच्या 

टके्किारीत िाढ होत आह.े 

 उिाययोजना 

भारत ननमााण योजनते ग्रामीण रस्त,े ग्रामीण घरे यािर अनधक भर दणे्यात आला आनण 

ससचनासाठी खूि कमी ननधी दणे्यात आला. िास्तनिक सिाांगीण ग्रामीण निकासासाठी निण्याच्या 

िाण्यासाठी अनधकानधक ननधी आिश्यक आह.े तयामुळे नव्या सरकारन े निण्याच्या िाण्यासाठी जास्तीत 

जास्त ननधी उिलब्ध करून द्यािा. 
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