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अटल भुजल योजना/ Atal Bhujal Yojana 

 

• अटल भुजल योजना (अटल जल) शाश्वत भूजल व्यवस्थापनासाठी लक्ष्यित आहे, मुख्यते्व स्थाननक समुदाय आनि 

भागधारकाांच्या सनिय सहभागासह नवनवध चालू योजनाांमधील अनभसरिाद्वारे. 

• हे सुननक्ष्यश्चत करेल की योजनेच्या के्षत्रात, भूजल स्त्रोताांची दीर्घकालीन शाश्वतता सुननक्ष्यश्चत करण्यासाठी कें द्र आनि 

राज्य सरकारद्वारे वाटप केलेला ननधी नववेकपूिघपिे खचघ केला जाईल. 

• सहभागात्मक भूजल व्यवस्थापनासाठी सांस्थात्मक आराखडा मजबूत करण्याच्या मुख्य उदे्दशाने ही योजना पथदशी 

म्हिून तयार करण्यात आली आहे. 

• भूजल कमी होण्याच्या सतत वाढत चाललेल्या समसे्यची कबुली देण्यासाठी आनि त्यावर ननयांत्रि ठेवण्यासाठी, 

भारत सरकारने 2018 मधे्य जागनतक बँकेकडून आनथघक मान्यता नमळाल्यानांतर नडसेंबर 2019 मधे्य अटल भुजल 

योजना (ABY) सुरू केली. ती जलजीवन नमशन अांतगघत सुरू करण्यात आली आहे.  

अटल भुजल योजनेबद्दल महत्वाची माहहती/Important Facts 

खाली नदलेल्या टेबल मधे्य अटल भूजल योजना नवषयीची महत्त्वाची मानहती देण्यात आलेली आहे. 

The table below gives important information about Atal Bhujal Yojana. 

अटल भुजल योजना 

अटल भुजल योजना सुरू 

करण्याची तारीख 

• 25 नडसेंबर 2019 माजी पांतप्रधान अटल नबहारी वाजपेयी याांच्या 95व्या 

जयांतीनननमत्त नवशेष. 

अटल भुजल योजना कोित्या 

मांत्रालयाांतगघत येते 
• जलशक्ती मांत्रालय 
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अटल भुजल योजना 

अटल भुजल योजना – कें द्रीय 

के्षत्र योजना नकां वा कें द्र-प्रायोनजत 

योजना 

• ही कें द्रीय के्षत्राची योजना आहे 

अटल भुजल योजना या योजनेचे 

र्टक 

दोन र्टक 

• सांस्थात्मक बळकटीकरि आनि क्षमता ननमाघि (पररव्यय – रु. 1400 कोटी)  

• प्रोत्साहन (पररव्यय – रु. 1600 कोटी)" 

अटल भुजल योजनेचा 

आराखडा 
• रु. 6000 कोटी 

अटल भुजल योजनेची 

अांमलबजाविी कालावधी 
• 2020-21 ते 2024-25 

भूजल सांसाधनाांच्या शाश्वत 

व्यवस्थापनासाठी अटल भुजल 

योजनेत समानवष्ट राजे्य 

• गुजरात, हररयािा, कनाघटक, मध्य प्रदेश, महाराष्टर , राजस्थान आनि उत्तर प्रदेश 

अटल भुजल योजनेत जागनतक 

बँकेचे साहाय्य 
• $450 दशलक्ष 

अटल भुजल योजनेबाबत 

सध्याचे अपडेट 

• अटल भुजल नमशनचा नवस्तार सांपूिघ उत्तर प्रदेश राज्यात केला जािार आहे. 

याआधी, ते राज्यातील 10 नजल््ाांमधे्य पथदशी प्रकल्प म्हिून चालवले गेले 

होते - महोबा, झाशी, बाांदा, हमीरपूर, नचत्रकूट, लनलतपूर, मुझफ्फरनगर, 

शामली, बागपत आनि मेरठ. 

• हररयािाने माचघ 2020 मधे्य राज्यात 723 कोटी रुपयाांच्या अथघसांकल्पीय 

तरतुदीसह 2020-21 ते 2024-25 या कालावधीत जागनतक बँकेच्या 50 टके्क 

आनथघक सहाय्याने जलस्रोताांचे सांवधघन आनि सांबांनधत सांस्थाांना बळकट 

करण्यासाठी अटल भुजल योजना राबनवण्याची योजना आखली. 
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अटल भुजल योजना (ABY) म्हणजे काय?/ What is Atal Bhujal Yojana (ABY)? 

 

• या कायघिमाचा उदे्दश भूजल सांसाधनाांच्या पुनभघरिावर भर देिे आनि स्थाननक पातळीवरील लोकाांच्या सहभागाने 

भूजल सांसाधनाांचे शोषि सुधारिे हा आहे. 

• ही योजना जलसांपदा, नदी नवकास आनि गांगा पुनरुज्जीवन मांत्रालयाद्वारे अांमलात आिली जाईल, जे आता जल शक्ती 

मांत्रालय म्हिून ओळखले जाते. 

• योजनेचा ननम्मा खचघ सरकार उचलिार आहे, तर उरलेला ननम्मा ननधी जागनतक बँकेकडून कजाघच्या स्वरूपात नदला 

जाईल. 

• सामुदानयक सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, भूजल व्यवस्थापनाचे उनद्दष्ट साध्य करण्यासाठी ग्रामपांचायती आनि 

राज्याांना प्रोत्साहन म्हिून 50% रक्कम देण्याची योजना सरकारने आखली आहे. 

• ही योजना हररयािा, गुजरात, कनाघटक, मध्य प्रदेश, महाराष्टर , राजस्थान आनि उत्तर प्रदेशमधील 8353 पाण्याची 

समस्या असलेल्या ग्रामपांचायती ांमधे्य रे्तली जात आहे. 

उहद्दषे्ट/Objectives of Atal Bhujal Yojana 

• सामुदानयक सहभागातून देशातील अग्रिम असलेल्या भागात भूजल व्यवस्थापन करण्याचे उनद्दष्ट आहे. 

• भारतात आढळिाऱ्या भूजल प्रिालीच्या दोन प्रमुख प्रकाराांमधे्य जलोळ आनि कठीि खडकाांचा समावेश होतो. 

• प्राधान्य के्षते्र समानवष्ट आहेत - गुजरात, हररयािा, कनाघटक, मध्य प्रदेश, महाराष्टर , राजस्थान आनि उत्तर प्रदेश. 

• ही राजे्य भारतातील भूजलाच्या सांदभाघत अनतशोनषत, गांभीर आनि अधघ-गांभीर ब्लॉक्सच्या एकूि सांखे्यपैकी सुमारे 

25% प्रनतनननधत्व करतात. 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• सहभागी राज्याांमधे्य शाश्वत भूजल व्यवस्थापनाला चालना देण्यासाठी जागरूकता कायघिम आनि क्षमता 

वाढवण्याद्वारे समुदाय स्तरावर वतघनात्मक बदल र्डवून आििे हे देखील त्याचे उनद्दष्ट आहे. 

योजनेचा हनधी/Funding of the scheme 

• अटल भुजल योजना (अटल जल) ही INR 6000 कोटी पररव्यय असलेली एक कें द्रीय के्षत्र योजना आहे, ज्यापैकी 

3,000 कोटी हे जागनतक बँकेकडून कजघ आनि 3,000 कोटी भारत सरकार (GoI) कडून योगदान म्हिून नदले 

जाईल. . 

• या योजनेंतगघत ननधी राज्याांना अनुदान-साहाय्य म्हिून प्रदान केला जाईल. 

• जागनतक बँकेचे नवत्तपुरवठा एका नवीन कजघ देिा-या साधनाांतगघत केले जाईल, म्हिजेच कायघिमासाठी पररिाम 

(PforR), ज्यामधे्य पूवघ-सांमत पररिामाांच्या प्राप्तीच्या आधारावर योजनेंतगघत ननधी जागनतक बँकेकडून भारत 

सरकारला नवतररत केला जाईल. 

अटल भुजल योजनेची व्याप्ती/Scope of Atal Bhujal Yojana 

ही योजना शाश्वत भूजल व्यवस्थापनाशी सांबांनधत चार गांभीर मुद्द्ाांवर लक्ष कें नद्रत करते, म्हिजे, 

1. शाश्वत भूजल व्यवस्थापनासाठी राज्य-नवनशष्ट सांस्थात्मक चौकट; 

2. भूजल पुनभघरि वाढविे; 

3. पािी वापर कायघक्षमतेत सुधारिा; आनि 

4. भूजल व्यवस्थापनाला चालना देण्यासाठी समुदाय-आधाररत सांस्थाांचे बळकटीकरि. 

अटल भुजल योजनेतून वगळण्यात येणार् या काही संभाव्य गंुतवणूक शे्रणी आहेत: 

• मोठी धरिे आनि नवीन मोठ्या प्रमािात नसांचन प्रिाली बाांधिे; आनि 

• औद्योनगक साांडपािी सांकलन, प्रनिया आनि भूजल पुनभघरिासाठी वापरिे. 

• यानशवाय, सांवेदनशील, वैनवध्यपूिघ नकां वा अभूतपूवघ आनि/नकां वा लोकाांना प्रभानवत करिाऱ् या पयाघवरिावर लक्षिीय 

प्रनतकूल पररिाम होण्याची शक्यता असलेल्या नियाकलाप कायघिमाांतगघत नवत्तपुरवठा करण्यास पात्र नाहीत. 

• त्याचप्रमािे, उच्च-मूल्याच्या कराराची कामे, वसू्त आनि सेवा याांच्या खरेदीचा समावेश असलेले नियाकलाप 

सामान्यतः  नवत्तपुरवठ्यासाठी पात्र नसतील. 
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