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जल जीवन मिशन, Jal Jeevan Mission (JJM) MPSC नोट्स PDF 
जल जीवन मिशन हे प्रकल्प राष्ट्र ीय ग्रामीण पेयजल काययक्रम (NRDWP) ची सुधाररत आवृत्ती आहे. भारत सरकारने 2024 

पयंत हर घर नल से जल (एचजीएनएसजे) नावाच्या प्रते्यक ग्रामीण घराला Functional Home Tap Connections 

(एफएचटीसी) देण्याच्या उदे्दशाने ational Rural Drinking Water Programme (NRDWP) ची जल जीवन ममशन 

(जेजेएम) मधे्य पुनरयचना केली आहे. 

आगामी MPSC पूवय आमण MPSC मुख्य परीके्षची तयारी करणाऱ्या इचु्छकाांसाठी जल जीवन ममशन हा सवायत महत्वाचा घटक 

मानला जातो. एमपीएससी परीक्षाांच्या तयारीसाठी या लेखात तुम्हाला जल जीवन ममशनची सांपूणय मामहती ममळेल.  

जल जीवन मिशन काय आहे? 

जल जीवन ममशन (JJM), भारत सरकारचा प्रमुख काययक्रम, 15 ऑगस्ट 2019 रोजी माननीय पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांच्या 

हसे्त सुरू करण्यात आला. 

• 2019 मधे्य, प्रकल्प जल जीवन ममशन सुरू करण्यात आले आहे. 

• JJM पाण्यासाठी जनआांदोलन स्थापन करण्याची आकाांक्षा बाळगते , देशातील प्रते्यक ग्रामीण कुटुांबासाठी ते सवोच्च 

प्राधान्य बनवते. 

• हे अमभयान जलशक्ती मांत्रालयाचा एक भाग आहे जे योजनेच्या अांमलबजावणीसाठी नोडल मांत्रालय आहे. 

जल जीवन मिशन नोट्स 

जल जीवन ममशन हा राष्ट्र ीय जल जीवन कोशाचा पाया आहे. 15 ऑगस्ट 2019 रोजी भारताच्या माननीय पांतप्रधानाांनी एका 

सरकारी काययक्रमाबाबत मोठी घोषणा केली. 2024 पयंत फां क्शनल हाउसहोल्ड टॅप कनेक्शन (FHTC) द्वारे प्रते्यक ग्रामीण 

कुटुांबाला प्रमत व्यक्ती 55 मलटर पाणी पुरवठा करणे हे जल जीवन ममशनचे मुख्य उमद्दष्ट् आहे. 

• रेन वॉटर हावेस्स्टांग आमण जलसांधारण हे देखील ममशनचे सवायत महत्वाचे पैलू आहेत. 

• पुननयवीनीकरण केलेले पाणी आमण ररचामजंग सांरचना वापरणे 

• जलकुां भाचा मवकास 

• झाडे लावण्यावर भर. 

• पारांपाररक व इतर जलकुां भाांचे नूतनीकरण केले जात आहे. 

जल जीवन मिशन ग्रािीण उमिषे्ट (Rural Objectives) 

जल जीवन ममशनचे मुख्य उमद्दष्ट् ग्रामीण भारतातील सवय घराांना दीघय कालावधीसाठी देणे सुरू करणे आहे. 

• 2024 पयंत वैयस्क्तक नळ कनेक्शनद्वारे शुद्ध, सुरमक्षत आमण पुरेसे मपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे. 

• फां क्शनल हाऊसहोल्ड टॅप कनेक्शन्स (FHTC) द्वारे प्रमत व्यक्ती प्रमतमदन 55 मलटर पाणी पुरवण्याचे उमद्दष्ट् आहे. 

• चाांगल्या दजायच्या जीवनासाठी पाणी मकती आवश्यक आहे, याचे मनयोजन आमण अांमलबजावणी करणे. 

• ममशनसाठी त्याांचे आमथयक मनधी आमण सांसाधने आयोमजत करण्यासाठी राजे्य आमण कें द्रशामसत प्रदेशाांकडून सहाय्य 

केले जाईल.  

जल जीवन मिशनची वैमशष्ट्ये (Features) 

हे अमभयान नळ कनेक्शन कायायस्ित करून नळाच्या पाण्याच्या कनेक्शनची कमतरता दूर करेल. 

• मकती पाणी वापरले आमण मकती उपलब्ध आहे या दोन्हीच्या स्थामनक व्यवस्थापनावर आधाररत आहे. 

• हे ममशन पाणी साठवणे आमण घरातील साांडपाणी व्यवस्थामपत करणे यासारख्या गोष्ट्ी ांसाठी स्थामनक पायाभूत सुमवधा 

तयार करेल जेणेकरून ते पुन्हा वापरता येईल. 
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• नळ कनेक्शनद्वारे दररोज 55 मलटर पाणी ममळू शकेल . 

• या योजनेतून 3 लाख कोटी रुपये देण्यात आले. 

• या ममशनमधे्य प्रते्यकजण पाण्यासाठी जनआांदोलनाला सवोच्च प्राधान्य देण्यासाठी मदत करतो. 

• महमालयीन आमण ईशाने्यकडील राज्याांसाठी, मनधी कें द्र आमण राज्याांमधे्य 90:10, उवयररत राज्याांसाठी 50:50 आमण 

कें द्रशामसत प्रदेशाांसाठी 100% मवभामजत केला जातो. 

जल जीवन मिशनची अंिलबजावणी (Implementation) 

जलजीवन ममशन अांतगयत, प्रते्यक ग्रामीण कुटुांबाला, अगदी तममळनाडू आमण महाराष्ट्र ातील एससी/एसटी बहुल खेड्ाांमधे्यही 

नळाचे पाणी मदले जाते, जेणेकरून ""no one is left out." तसेच , ज्या मठकाणी नळाच्या पाण्याला सवोच्च प्राधान्य मदले 

जाते.  

• पाणी सममत्याांच्या योजनेत गावातील पाणीपुरवठा यांत्रणाही चाांगल्या स्स्थतीत आहे, ज्यामधे्य ते व्यवस्था व्यवस्स्थतपणे 

चालवतात. 

• यापैकी मकमान मनम्म्या सांघटनाांचे 10 ते 15 सदस्य आहेत, त्यापैकी मकमान मनम्म्या ममहला आहेत. 

• इतर सदस्य स्वयां-सहायता गट, मान्यताप्राप्त सामामजक आमण आरोग्य कमयचारी, अांगणवाडी मशमक्षका आमण इतर 

मठकाणाांहून येतात. 

• सममत्या सवय सांसाधनाांचा वापर करणाऱ्या गावासाठी एक-वेळचा कृती आराखडा तयार करतात. 

• योजना प्रत्यक्षात आणण्यापूवी ग्रामसभेने त्यास सहमती मदली पामहजे. 

राष्टर ीय ग्रािीण पेयजल अमियान अंिलबजावणी सिस्या  

राष्ट्र ीय ग्रामीण पाणी पुरवठा आमण स्वच्छता ममशनला कृतीत आणण्यातील काही समस्या म्हणजे मपण्याच्या पाण्याच्या 

मवश्वसनीय स्त्रोताांचा अभाव. 

• पाण्याचा ताण असलेल्या, अवषयणप्रवण आमण उपोष्णकमटबांधीय अशा भागात भूजल, असमान भूभाग आमण 

मवखुरलेल्या ग्रामीण वस्त्ाांमधे्य स्थानमवमशष्ट् दूमषतकाांची उपस्स्थती असते. 

• तसेच, गावातील पाणी पुरवठा पायाभूत सुमवधाांचे व्यवस्थापन आमण सांचालन करण्यात स्थामनक गाव समुदायाांची 

असमथयता. 

• मवशेषत: कोस्िड-19 साथीच्या रोगानांतर, काही राज्याांमधे्य, त्या राज्याचा महस्सा जारी करण्यास उशीर झाला आहे. 

जल जीवन अमियानात आतापयंतची प्रगती (Progress So Far) 

जलजीवन ममशनची घोषणा झाली, त्यावेळी १८.९३ कोटी ग्रामीण कुटुांबाांपैकी १७.१% कुटुांबाांकडे नळाद्वारे पाणी जोडण्या 

होत्या. याचा अथय असा आहे की ३.२३ कोटी ग्रामीण घराांमधे्य नळाच्या पाण्याचे कनेक्शन होते. 

• JJM अांतगयत, आत्तापयंत 5.38 कोटी (28%) ग्रामीण कुटुांबाांमधे्य नळाच्या पाण्याचे कनेक्शन स्थामपत केले गेले आहेत. 

• तर, देशातील 19.22 अब्ज ग्रामीण कुटुांबाांपैकी 8.62 अब्ज (मकां वा 44.84 टके्क) कुटुांबाांकडे मपण्यायोग्य नळाचे पाणी 

असल्याचे म्हटले जाते. 

• गोवा, हरयाणा, तेलांगणा, अांदमान आमण मनकोबार बेटे, पुदुचे्चरी , दादर आमण नगर हवेली आमण दमण आमण दीवमधे्य 

प्रते्यक ग्रामीण घराला नळाने पाणीपुरवठा होतो आहे. 

खाली 8 ऑगस्ट 2022 पयंत ची जल जीवन मिशन ची स्थिती काय होती यासंबंधी ची संपूणण िामहती देण्यात आलेली 

आहे: 

• जल जीवन ममशनच्या घोषणेच्या वेळी, 3.23 कोटी ग्रामीण कुटुांबाांकडे नळ कनेक्शन असल्याची नोांद करण्यात आली 

होती. गेल्या 35 ममहन्याांत आतापयंत 6.70 कोटी कुटुांबाांना नळाच्या पाण्याची जोडणी देण्यात आली आहे. अशा 
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प्रकारे, 3 ऑगस्ट, 2022 पयंत, देशातील 19.11 कोटी ग्रामीण कुटुांबाांपैकी, सुमारे 9.93 कोटी ( 51.99 %) कुटुांबाांना 

त्याांच्या घरात नळाने पाणीपुरवठा होत असल्याची नोांद आहे. 

• आतापयंत, गोवा, तेलांगणा, हररयाणा राजे्य आमण A&N बेटाांचे कें द्रशामसत प्रदेश, दादरा आमण नगर हवेली आमण 

दमण आमण दीव आमण पुद्दुचेरी याांनी सवय घराांना नळाच्या पाण्याचे कनेक्शन प्रदान करण्याचा अहवाल मदला आहे. 

जल जीवन मिशनसाठी मनधी (Funding) 

कें द्रशामसत प्रदेशाांना त्याांचा सवय पैसा कें द्र सरकारकडून ममळेल. 

• कें द्र सरकार ईशाने्यकडील आमण डोांगराळ राज्याांमधील 90% प्रकल्पाांसाठी पैसे देईल. 

• कें द्रीय मनधी 10,00,000 पेक्षा कमी लोकसांखे्यच्या शहराांसाठी 50%, 10,00,000 ते 1,00,00,000 लोकसांखे्यच्या 

शहराांसाठी 1/3 आमण 10,00,000 मकां वा त्याहून अमधक लोकसांख्या असलेल्या शहराांसाठी 25% असेल. 

पररणाि-आधाररत मनधी (Outcome-based funding) 

• सरकार 20:40:40 च्या तीन भागाांमधे्य प्रकल्पाांना पैसे देईल. 

• मतसऱ् या हप्त्यापासून, मनकालाच्या आधारे पैसे मदले जातील, तर मनधी आमण मवश्वासाहय अपवजयन लागू केले जाईल. 

जल जीवन मिशन अबणन (Jal Jeevan Mission Urban) 

2021-22 च्या अथयसांकल्पात, भारत सरकारने शाश्वत मवकास लक्ष्य- 6 नुसार सवय घराांना पाणी पुरवठ्याचे सावयमत्रक किरेज 

देण्यासाठी जल जीवन ममशन (शहरी) जाहीर केले आहे. ही योजना गृहमनमायण आमण शहरी व्यवहार मांत्रालयाने जाहीर केली 

आहे.  

जल जीवन ममशन नागरी योजनेचे प्रमुख मुदे्द आहेत: 

1. टॅप आमण सीवर कनेक्शन सुरमक्षत करणे 

2. जलाशयाांचे पुनरुज्जीवन 

3. गोलाकार जल अथयव्यवस्था तयार करणे 
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