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श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन ममशन 

नॅशनल रुर्बन मिशन "गावाांच्या क्लस्टरच्या मवकासाचे अनसुरण करते जे ग्रािीण सिदुाय जीवनाचे सार जतन करतात 

आमण तयाांचे पालनपोषण करतात आमण सिानता आमण सवबसिावेशकतेवर लक्ष कें मित करतात ज्यात िलूभतूपणे शहरी 

स्वरूपातील सिजल्या जाणार् या समुवधाांशी तडजोड न करता, अशा प्रकारे 'ग्रािीण गावे' एक क्लस्टर तयार केला जातो. 

या लेखात आपण श्यािा प्रसाद िखुजी रूर्बन अमभयान या योजनेमवषयी सांपणूब िामहती घेणार आहोत. 

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन अमियान 

• ही योजना कें िीय कॅमर्नेटने १६ सप्टेंर्र २०१६ रोजी 

सांित केली, तर पांतप्रधान नरेंि िोदी याांनी २१ फेब्रवुारी, 

२०१६  रोजी छत्तीसगडिधील राजनांदगाव मजल्यातील 

कुरूभाट या गावातनू ही योजना घोमषत केली.  

• रूर्बन म्हणजे rural+urban होय.  

• ही एक क्लस्टर-आधाररत मवकासाची योजना असनू 

तयािध्ये 'ग्रािीण आतिा आमण शहरी समुवधा' असलेले क्लस्टसब मवकमसत करण्याचा सिावेश आह.े  

• ह ेअमभयान स्िाटब गावे (smart villages) मवकमसत करण्याची योजना आह.े 

ममशनचे उमिष्ट 

• श्यािा प्रसाद िखुजी रुर्बन मिशन (SPMRM) चे उमिष्ट स्थामनक आमथबक मवकासाला चालना दणेे, िलूभतू सेवा 

वाढवणे आमण समुनयोमजत रर्बन क्लस्टसब तयार करणे ह ेआह.े 

ममशनचे परिणाम 

या मिशन अांतगबत अपेमक्षत िोठे पररणाि पढुीलप्रिाणे आहते: 

1. ग्रािीण-शहरी मवभागणी किी करणे -म्हणजे आमथबक, ताांमिक आमण समुवधा आमण सेवाांशी सांर्ांमधत असलेले 

मवभाजन. 

2. ग्रािीण भागातील गररर्ी आमण रे्रोजगारी किी करण्यावर भर देऊन स्थामनक आमथबक मवकासाला चालना दणेे. 

3. प्रदशेात मवकासाचा प्रसार. 

4. ग्रािीण भागात गुांतवणकू आकमषबत करणे. 
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वैमशष््टये 

• ह े क्लस्टसब योग्यपणे सीिाांकीत असलेले व मनयोमजत 

लेआऊट असलेली क्षेिे असतील, राज्य शासनािाफब त ती 

अमधसमूचत केली जातील. 

• या क्लस्टसबची मनवड राज्य शासनािाफब त केली जाईल. 

ह े क्लस्टसब सपाट व मकनारी भागात २५,००० ते ५०,००० 

लोकसांख्या असलेले, तर डोंगराळ / आमदवासी / वाळवांटी 

भागात ५,००० ते १५,००० लोकसांख्या असलेले ग्राि 

पांचायतींचे भौगोमलकदृष््टया सलग क्षेिे असतील. 

• ग्रािीण मवकास िांिालयािाफब त या क्लस्टसबची मनवड करण्यासाठी शास्त्रीय प्रमियेचा वापर केला जाईल. तयािध्ये 

मजल्हा, तालकुा व गाव पातळीवर लोकसांख्या, अथबव्यवस्था, पयबटन आमण यािामवषयक िहतव याांचे वस्तुमनष्ठ 

मवशे्लषण केल ेजाईल.  

• पढुील ३ वषाांिध्ये ३०० असे रूरर्न क्लस्टसब मनिाबण करण्याचे लक्ष्य आह.े  

• घटक: कौशल्य मवकास, कृमष प्रमिया/ कृमष सेवा/साठवणकू/गोदािे, मडमजटल साक्षरता, स्वच्छता. 

• पाईप्ड पाणी परुवठा, घन व िव कचरा व्यवस्थापन, गावातील रस्ते व गटारी, पथमदव,े सांपणूब, सोयींसमहत िोर्ाईल 

आरोग्य कें िे, शाळा/उच्च मशक्षण समुवधाांचे दजाबवधबन, गावागावाांिधील रस्ते जोडणी, सांपणूब कनेक्टीमव्हटी, 

नागररक सेवा कें िे, सावबजमनक वाहतकू, एल.पी.जी. गॅस कनेक्शन. 

रुर्बन योर्जनेंतर्बत प्रर्ती 

 

• मिशन अांतगबत 300 रर्बन क्लस्टसब कालर्द्ध पद्धतीने 

मवकमसत करण्याची कल्पना आह.े यापैकी 296 क्लस्टसबची 

मनवड करण्यात आली आह ेआमण िांजरू झालेल्या एकामतिक 

क्लस्टर कृती योजना (ICAPs) ची सांख्या 288 आह ेआमण 

240 च्या तपशीलवार प्रकल्प अहवालाांना िान्यता दणे्यात 

आली आह.े 
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• फेब्रवुारी 2020 पयांत, आतापयांत जारी करण्यात आलेला एकूण कें िीय शेअर फां ड रु 1,842.97 कोटी आह े

• 288 ICAP िध्ये िांजरू केलेली एकूण गुांतवणकू रु. 28,075 कोटी आह ेआमण रु. 21,194 कोटी आमण रु. 6,882 

कोटी आह.े यापैकी, 30 नोव्हेंर्र 2019 पयांत एकूण खचब 6,689 कोटी रुपये होता, तयापैकी 5,619 कोटी रुपये 

अमभसरण आमण 1,071 कोटी रुपये CGF अांतगबत. CGF मनधी प्रकाशन 31 िाचब 2020 पयांत रु. 1200 कोटींचे 

उमिष्ट पार करेल अशी अपेक्षा आह.े 

• NITI आयोगाने पढुील 3 वषाांत 1,000 हून अमधक क्लस्टसबसाठी एक नवीन आमण मवस्ताररत कायबिि प्रस्तामवत 

केला आह.े 

• सवब ओळखलेली कािे पणूब करण्यासाठी मिशन 2 वषाांची िदुत वाढमवण्याची िागणी करत आह.े 
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