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तारीख: 13 ऑक्टोबर, 2015
वाचा 1) केंद्र शासनाच्या अमृत अभियानाच्या जून, 2015 मध्ये भनगणभमत केलेल्या मागणदशणक सूचना.
प्रस्तावना शहरातील रभहवाशांना पाणीपुरवठा, मलभनस्सारण, नागरी पभरवहन पुरभवणे, शहरामध्ये
प्रामुख्याने गरीबांसाठी नागरी सुभवधांची भनर्ममती करुन शहरातील नागभरकांचा राहणीमानाचा दजा
सुधारणे हे दे शाचे तसेच राज्याचे प्राधान्य आहे. शहरातील प्रत्येक घरासाठी प्रचभलत भनकषानुसार
पाणीपुरवठा करणे, शहराच्या स्वच्छतेकभरता मलभनस्सारण, मलव्यवस्थापन व पजणन्यजल वाभहनीची
व्यवस्था करणे, शहरांमध्ये मोकळया जागा,हभरत क्षेत्रे, शहरातील पभरवहन व्यवस्थेमध्ये सुधारण करुन
प्रदू षण कमी करणे व इतर सुभवधांची भनर्ममती करणे इ. उद्दीष्ट्टे साध्य करण्यासाठी केंद्र शासनाने अमृत
अभियान हे महत्वाकांक्षी अभियान राबभवण्याचा भनणणय घेतलेला आहे.
अमृत अभियानाची दे शिरात अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक मागणदशणक सुचना
भदनांक 25 जून,2015 रोजी केंद्र शासनाच्या शहरी भवकास मंत्रालयामार्णत भनगणभमत करण्यात
आलेल्या आहे.त्याअनुषंगाने केंद्र शासनाकडू न प्राप्त मागणदशणक सुचनांनुसार अमृत (Atal Mission for
Rejuvenation and Urban transformation)अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी करण्याची बाब
राज्य शासनाच्या भवचाराधीन होती.
शासन भनणणयप्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा भवचार करून, केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान
राज्यामध्ये एक अभियान म्हणून राबभवण्यास शासन मान्यता दे त आहे. केंद्र शासनाच्या अमृत
अभियानाच्या मागणदशणक सूचनांनुसार या अभियानाची अंमलबजावणी राज्यामध्ये करण्यात येईल.
2. सदर अभियानाची अंमलबजावणी राज्य शासनाच्या नगर भवकास भविागामार्णत पुढील प्रमाणे
करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे:(1) अमृत अभियानाची उद्दीष्ट्टे :
अ.

शहरातील रभहवाशांना पाणीपुरवठा, मलभनस्सारण, नागरी पभरवहन पुरभवणे, शहरामध्ये

प्रामुख्याने गरीबांसाठी नागरी सुभवधांची भनर्ममती करुन शहरातील नागभरकांचा राहणीमानाचा दजा
सुधारणे
ब.

शहरातील प्रत्येक घरासाठी प्रचभलत भनकषानुसार पाणीपुरवठा करणे, शहराच्या स्वच्छतेकभरता

मलभनस्सारण, मलव्यवस्थापन व पजणन्यजल वाभहनीची व्यवस्था करणे, शहरांमध्ये मोकळया
जागा,हभरत क्षेत्रे, शहरातील पभरवहन व्यवस्थेमध्ये सुधारण करुन प्रदू षण कमी करणे व इतर सुभवधांची
भनर्ममती करणे.
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(2) अमृत अभियानाची व्याप्ती:
केंद्र शासनाच्या सुचनेनुसार राज्यातील 43 शहरांमध्ये सदर अभियान राबभवण्यात येणार आहे.
त्यानुसार केंद्र शासनाकडू न कळभवण्यात आल्यानुसार राज्यातील 43 शहरांची यादी यादी पभरभशष्ट्टअ येथे जोडलेली आहे.
(3) स्माटण भसटी अभियानाचा कालावधी:
सदर अभियान हे सन 2015-16 ते सन 2019-20 या पाच वषाच्या कालावधीसाठी संपुणण
दे शामध्ये राबभवण्यात येणार आहे.
(4) अभियानाचे घटक :
अमृत अभियानांतगणत खालीलप्रमाणे घटकांचा समावेश असणार आहे.
अ.

पाणीपुरवठा:- पाणीपुरवठा वुध्दीबदल (Water Supply Augmentation),

जलशुध्दीकरण प्रभक्रया यंत्रणा (Water Treatment), मीटरींग, जुन्या पाणीपुरवठा
योजनेचे पुनणजीवीकरण,जलस्त्रोतांचे पुनणभजभवकरण व िुजल पातळी वाढीचे
उपक्रम,दु गणम शहरे,पवणतीय व भकनार पट्टीवरील शहरेतसेच ज्या शहरामध्ये पाण्याच्या
गुणवत्तेचाची समस्या अशा शहरामधील भवशेष पाणीपुरवठा योजना इत्यादी.
ब.

मलभनस्सारण:- भवकेंद्रीत िुयारी गटार योजना, जुन्या मलभनस्सारण योजनांचा
वृध्दीबदल, मलप्रभक्रया केंद्रे , जुन्या मलभनस्सारण योजनांचे व मलप्रभक्रया
केंद्रांचे पुनवणसन,पाण्याचा पुनणवापर व पुनणप्रभक्रया इत्यादी

क.

मलप्रभक्रया: मलप्रभक्रया व्यवस्थापन, गटारे व सेप्टीक टँ क यांची यांभत्रक व
जैभवक स्वच्छता इत्यादी

ड. पजणन्य जलवाभहनी: पूरभनमूणलनासाठी पजणन्य जलवाभहनी बांधकाम इत्यादी
इ. नागरी वाहतूक: अंतगणत जलवाहतूकीची साधने, बसेस, पदपथ, वॉकवेज,
साईडवॉक, र्ुट ओव्हर ब्रीज, नॉन मोटोराइज्ड रान्सपोटण , बहु मजली
वाहनतळ, बस रॅभपड रांभिट भससस्टीम(बीआरटीएस) इत्यादी
र्. हभरत क्षेत्र व बगीचे इत्यादी
ग. सुधारणा(भरर्ॉम्सण) व्यवस्थापन व सपोटण :
स्वतंत्र सुधारणा पयणवक्ष
े ण यंत्रणा,(IRMA)
ह. क्षमता बांधणी: 1. व्यैयसक्तक 2. संस्थात्मक
(५) अमृत अभियानासाठी संस्थांत्मक संरचना :
(अ) राज्यस्तर:
(1) मुख्य सभचव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाभधकार सभमती:
अमृत अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी, मागणदशणन व संभनयंत्रण करण्यासाठी मुख्य सभचव यांच्या
अध्यक्षतेखालील खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय उच्चाभधकार सभमती गठीत करण्यास मान्यता दे ण्यात
येत आहे.

पष्ृ ठ 9 पैकी 2

शासन ननर्णय क्रमाांकः अमृत 2015/ प्र.क्र.१97/ नभव 33

1)

मुख्यसभचव

अध्यक्ष

2)

अ.मु.स. (भवत्त)

सदस्य

3)

अ.मु.स.सभचव (भनयोजन)

सदस्य*

4)

प्रधान सभचव (नगर भवकास-1)

सदस्य*

5)

प्रधान सभचव (गृहभनमाण)

सदस्य

6)

प्रधान सभचव (पाणीपुरवठा व स्वच्छता)

सदस्य

7)

प्रधान सभचव (पयावरण भविाग)

सदस्य

8)

प्रधान सभचव (वन भविाग)

सदस्य

9)

केंद्र शासनाच्या शहरी भवकास मंत्रालयाचे प्रभतभनधी

सदस्य

10) आयुक्त तथा संचालक,नगर पभरषद प्रशासन संचालनालय

सदस्य

11) सभचव नगर भवकास भविाग(2)

सदस्य सभचव

1) (*मध्ये नमूद सदस्य केंद्र शासनाने भवभहत केल्याव्यभतभरक्त आहेत.)
2) याव्यभतभरक्त अन्य भविागाचे प्रभतभनधी/भवशेषज्ञ सदस्यांची आवश्यकता िासल्यास
राज्य उच्चाभधकार सभमती सदर सदस्यांची भनवड करण्यास सक्षम असेल.
राज्यस्तरीय उच्चाभधकार सभमतीची कायणकक्षा:
i

केंद्र शासनाच्या सुचनेनुसार अमृत अभियानाची राज्यात यशस्वी अंमलबजावणी

करण्यासाठी आवश्यक संभनयंत्रण,मागणदशणन करणे.
ii

अभियान शहराच्या सेवास्तर अंतर,क्षमता बांधणी,नागरी सुधारणांची पूतणता व भवभत्तय

भनयोजना इत्यादी बाबत नागरी स्थाभनक स्वराज संस्थांना योग्य ते मागणदशणन करणे.
iii

केंद्र शासनाने भदलेल्या सुचनांच्या आधारे राज्यातील नागरी शहरातील उपलब्ध स्त्रोत

व प्रकल्पांचे प्राधान्य लक्षात घेउन अभियान शहरांनी तयार केलेल्या सेवास्तर सुधारणा
आराखड्याच्या अनुषंगाने अभियानाच्या प्रत्येक वषी राज्याचा वार्मषक कृती आराखडा तयार
करणे.
iv.

केंद्र शासनाच्या मागणदशणक सुचनेनुसार राज्यस्तरीय तांभत्रक सभमतीने भदलेल्या तांभत्रक

मान्यतेच्या अनुषंगाने प्रकल्पांना मान्यता दे णे व त्याचा समावेश राज्य वार्मषक कृती
आराखडयामध्ये करणे.
v.

अभियानांतगणत सुरु असलेल्या प्रकल्पांच्या पुढील भनधी भवतरणाच्या मागणीबाबत

नागरी स्थाभनक स्वराज संस्थांच्या प्रस्तावाची भशर्ारस केंद्र शासनास करणे.
vi.

केंद्र शासनाकडू न प्राप्त भनधी व त्याप्रमाणात राज्य भहश्याचा भनधी भवभहत कालावधीत

अभियान शहरास/संबंभधत अंमलबजावणी यंत्रणेस प्राप्त होण्याबाबतीत संसनयत्रण करणे.
vii.

अभियानांच्या

अनुषंगाने

सुधारणा

अंमलबजावणी

आराखडा,सुधारणांची

अंमलबजावणी,प्रकल्प अंमलबजावणी,क्षमता बांधणी कायणक्रम यांच्या अनुषंगाने केलेल्या
प्रगतीचा वेळोवेळी आढावा घेणे.
viii.

सदर अभियानाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने राज्यातील भवभवध भविागांच्यामध्ये

आवश्यक समन्वय व भनयोजनाबाबत सहिाग याबाबत आवश्यक कायणवाही करणे.
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ix.

अभियानाच्या अनुषंगाने उपसस्थत होणारे कायदेशीर प्रकरणाबाबत आवश्यक ते

संभनयंत्रण करणे.
x.

केंद्र शासनाच्या मागणदशणक सुचनेच्या अनुषंगाने प्रकल्प आखणी,भवकास भवषयक

सहाय्य अभियान शहरांना करण्यासाठी प्रकल्प भवकास व व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्याचा
तसेच प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष भनमाण करून त्याअनुषंगाने आवश्यक कंत्राटी पदिरतीबाबतचा
भनणणय घेण्याबाबत राज्यस्तरीय उच्चाभधकार सभमती सक्षम असेल.
(2) सभचव नभव-2 यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय तांभत्रक सभमती:
केंद्र शासनाच्या सुचनेनुसार अमृत अभियानांतगणत अभियान शहराने तयार केलेल्या येणाऱ्या
सभवस्तर प्रकल्प अहवालाचे तांभत्रक व भवभत्तय मुल्यांकन करण्याकभरता भवभवध भविाग/यंत्रणांची
भमळू न खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय तांभत्रक सभमती गठीत करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे.
1.सभचव नगरभवकास-2

अध्यक्ष

2.अपर मुख्य सभचव,भवत्त भविाग

सदस्य

3.अपर मुख्य सभचव,भनयोजन भविाग

सदस्य

4.अपर मुख्य सभचव, सावणजभनक बांधकाम भविाग

सदस्य

5. प्रधान सभचव,पाणीपुरवठा व स्वच्छता भविाग

सदस्य

6.प्रधान सभचव,महसुल भविाग

सदस्य

7.प्रधान सभचव,जलसंपदा भविाग

सदस्य

8.प्रधान सभचव,उजा भविाग

सदस्य

9.प्रधान सभचव,गृहभनमाण भविाग

सदस्य

10.प्रधान सभचव,पभरवहन भविाग

सदस्य

11.केंद्र शासनाच्या CPHEEO चे प्रभतभनधी

सदस्य

12. मुख्य अभियंता,महाराष्ट्र जीवन प्राभधकरण

सदस्य

13. मुख्य अभियंता,सावणजभनक बांधकाम भविाग

सदस्य

14.संचालक,नगर रचना

सदस्य

15.प्रकल्पाशी संबंभधत तांभत्रक यंत्रणेचे सक्षम प्राभधकारी

सदस्य सभचव *

प्रथम वषामध्ये पाणी पूरवठा व अनुषंभगक प्रकल्पांना प्राधान्य दे ण्यात येणार असल्याने सदस्य
सभचव महाराष्ट्र जीवन प्राभधकरण हे प्रथम वषासाठी सदर सभमतीचे सदस्य सभचव असतील यापुढील
वषात प्रकल्प भनहाय सक्षम तांभत्रक प्राभधकारी हे सभमतीचे सदस्य सभचव असतील.
(3) राज्य अभियान संचालक:
अमृत अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य अभियान संचालक म्हणून
सभचव,नगर भवकास भविाग-2 यांना प्राभधकृत करण्यात येत आहे.
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(ब) भजल्हा स्तर:
अमृत अभियानाच्या अंमलबजावणीबाबत भजल्हास्तर आढावा व संसनयत्रण सभमती :
अमृत अभियानांतगणत प्रकल्पांच्या प्रगतीचा व अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी
भजल्हास्तरावर खालीलप्रमाणे भजल्हास्तर आढावा व संसनयत्रण सभमती स्थापन करण्यास मान्यता
दे ण्यात येत आहे.त्याअनुषंगाने भजल्हास्तरावर सदर सभमती स्थापन करण्याची जबाबदारी
भजल्हाभधकारी यांची राहील.
1.संबंभधत भजल्याचे भजल्हाभधकारी

अध्यक्ष

2.संबंभधत भजल्यातील संसद सदस्य

सह-अध्यक्ष

3.संबंभधत भजल्हयातील अभियान शहरांचे महापौर/नगराध्यक्ष

सदस्य

4.संबंभधत भजल्यातील अभियान शहरांचे आयुक्त/मुख्याभधकारी

सदस्य

5.संबंभधत भजल्यातील संबंभधत अंमलबजावणी यंत्रणेचे प्रभतभनधी

सदस्य

6.भजल्हा प्रशासन अभधकारी

सदस्य सभचव

सदर सभमती भजल्हयातील अमृत अभियानाच्या अंमलबजावणी व प्रगतीचा आढावा घेईल व
आवश्यक संभनयंत्रण करेल. वेळोवेळी भनयभमतपणे राज्य अभियान संचालकांना MIS Report सादर
करेल.
(6) अमृत अभियानाची कायणपध्दती:
 केंद्र शासनाच्या सुचनेनुसार अमृत अभियानांतगणत अभियान शहरांनी अभियानामध्ये समाभवष्ट्ट
असलेल्या घटकांसाठी सेवास्तर सुधारणा आराखडा (सव्हीस लेव्हल इंप्रोव्हमेंट प्लॅन)(सस्लप)
तयार करणे आवश्यक असणार आहे. सदर सेवास्तर आराखडयाच्या आधारे राज्य
शासनामार्णत प्रभतवषासाठी तयार करण्यात येणाऱा एकभत्रत राज्य वार्मषक कृती आराखडा
(स्टे ट अन्युअल ॲक्शन प्लॅन)(सॅप) केंद्र शासनास राज्यस्तरीय उच्चाभधकार सभमतीमार्णत
सादर करण्यात येईल.सदर आराखडयाच्या आधारे केंद्र शासनाकडू न सदर अभियानासाठी
भनधी उपलब्ध केला जाणार आहे. सदर अभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र
शासनाकडू न प्राप्त िालेल्या मागणदशणक सुचनांप्रमाणे कायणवाही करणे आवश्यक असणार आहे.
(7) अमृत अभियानाचा भवभत्तय आकृतीबंध
 केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत

अभियानाअंतगणत केंद्र शासन,राज्य शासन व संबंभधत

नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्था यांनी उिा करावयाच्या भनधीबाबत खालीलप्रमाणे
घटकभनहाय भवभत्तय आकृतीबंधास मान्यता दे ण्यात येत आहे.
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3) अ.क्र

बाब

शहराचा प्रकार केंद्र शासन राज्य

नागरी

भहस्सा

शासन

स्थाभनक

प्रकल्प

भहस्सा

स्वराज

सकमतीच्या

प्रकल्प

संस्था

प्रमाणात

सकमतीच्या

भहस्सा

प्रमाणात

प्रकल्प
सकमती
च्या
प्रमाणात

1

पाणीपुरवठा

त्याअनुषंभगक 10 लाखापेक्षा प्रकल्प

प्रकल्प,मलभनस्सारण,मलव्यवस्थाप
न,पजणन्य

प्रकल्प

प्रकल्प

सकमतीच्या

सकमतीच्या

सकमती

1/3

(16.67

च्या 1/2

(33.33ट

टक्के)

(50टक्के)

10 लाखापेक्षा प्रकल्प

प्रकल्प

प्रकल्प

कमी

सकमतीच्या

सकमतीच्या

सकमती

लोकसंख्या

1/2

असलेली शहरे

टक्के)

जास्त

जलवाभहनी,नागरी लोकसंख्या

पभरवहन भवषयक प्रकल्प

असलेली शहरे

क्के)

(50 1/4

(25 च्या 1/4

टक्के)

(25
टक्के)

2

हभरत क्षेत्रे भवकास,लहान मुलांसाठी सवण
सुभवधा असलेले बगीचे भवकास

शहरे

अभियान प्रकल्प
सकमतीच्या
1/2

प्रकल्प

प्रकल्प

सकमतीच्या

सकमती

(50 १/४

टक्के)

(25 टक्के)

च्या 1/4
(25
टक्के)

3
4) 4

क्षमता बांधणी व सुधारणा सहाय्य
प्रशासकीय व कायालयीन खचण

5)

100 टक्के

0

0

100 टक्के

0

0

उपरोक्त भनभित केलेल्या भवभत्तय आकृतीबंधाच्या प्रमाणातच भनधी अभियाना अंतगणत
नागरी स्थाभनक स्वराज संस्थांना भवतरीत केला जाणार असून याव्यभतभरक्त आवश्यक
अभतभरक्त भनधी संबंभधत शहरांनी केंद्र शासनाच्या मागणदशणक सुचनेनुसार उपलब्ध करुन
घ्यावयाचा आहे.
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(8) अभियानाचा भनयतव्यय
केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत

अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र

शासनाकडू न प्राप्त होणाऱ्या भनधीच्या प्रमाणात राज्य शासनाने भनभित केलेल्या भवभत्तय
आकृतीबंधानुसार आवश्यक भनयतव्यय अभियान कालावधीसाठी उपलब्ध करून दे ण्यास मान्यता
दे ण्यात येत आहे.
(9) अमृत अभियानांतगणत प्राप्त होणाऱ्या भनधीचे भविाजन:
सदर अभियानांतगणत प्राप्त होणाऱ्या वार्मषक अभियान भनधीचे भविाजन खालीलप्रमाणे राहील.
अ.क्र.

बाब
1

प्रकल्प भनधी

2

सुधारणांसाठी

भनधीचे प्रमाण (टक्के)
80 टक्के
प्रोत्साहन

भनधी(Incentive

10 टक्के

Reforms)
3

राज्य प्रशासकीय व कायालयीन खचण

8 टक्के

4

केंद्र शासन प्रशासकीय व कायालयीन खचण

2 टक्के

एकूण

100 टक्के

राज्य शासन/नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्था यांच्या प्रशासकीय व कायालयीन खचाचा भनधी
हा केंद्र शासनाच्या मागणदशणक सूचनेप्रमाणे वापरण्यात येईल.
(10)

अमृत अभियानांतगणत प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अंमलबजावणी यंत्रणा
राज्यात अमृत अभियानामध्ये समाभवष्ट्ट असलेल्या राज्यातील क व ड वगण महानगरपाभलका व

नगरपभरषदांचे पाणीपुरवठा, मलभनस्सारण, पजणन्यजलवाभहनी, मलव्यवस्थापन भवषयक व त्या
अनुषंभगक प्रकल्पांचे भनयोजन, कायान्वयन, पयणवक्ष
े ण व अंमलबजावणी प्रकल्प अंमलबजावणी
यंत्रणा म्हणून महाराष्ट्र जीवन प्राभधकरण यांना नेमण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे. त्यासाठी
महाराष्ट्र जीवन प्राभधकरणास नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थांकडू न 3 टक्के इतके प्रकल्प
व्यवस्थापन शुल्क आकारण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे . तर उवणरीत अभियान शहरांनी त्यांच्या
प्रकल्पांचे कायान्वयन संबंभधत नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थेच्या यंत्रणेमार्णत करावे.
(11)

सदरचा शासन भनणणय हा भनयोजन, भवत्त भविाग यांच्या अनुक्रमे अनौपचाभरक संदिण क्रमांक

अनौ.सं.284/1444,भद.14.8.2015,अनौ.383/व्यय-3/भद.14.8.2015 व पाणीपुरवठा भविागाकडू न
प्राप्त अभिप्रायांचा भवचार करून व राज्य मंत्रीमंडळाने भदनांक 30/09/2015 रोजी घेतलेल्या
भनणणयाच्या अनुषंगाने भनगणभमत करण्यात येत आहे.
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सदर शासन भनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201510131803291725 असा आहे . हा आदे श
भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांभकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Sanjay
Sharadchandra
Gokhale

Digitally signed by Sanjay Sharadchandra Gokhale
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=DEPUTY
SECRETARY, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=ab8a7eeedad158d24cf530f0d6b662808245b
e49a8459ed4c63961ebdc3cb961, cn=Sanjay
Sharadchandra Gokhale
Date: 2015.10.13 18:09:55 +05'30'

(सं.श गोखले)
उप सभचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.राज्यपाल यांचे सभचव, राजिवन, मुंबई
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सभचव, मंत्रालय, मुंबई.
3. मा.भवरोधी पक्ष नेते,महाराष्ट्र भवधानसिा,यांचे खाजगी सभचव
4. मा.भवरोधी पक्ष नेते,महाराष्ट्र भवधानपभरषद,यांचे खाजगी सभचव
5. .मा. मंत्री, भवत्त व भनयोजन यांचे खाजगी सभचव, मंत्रालय, मुंबई.
6. मा. मंत्री, मभहला व बाल भवकास यांचे खाजगी सभचव, मंत्रालय, मुंबई.
7. मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सभचव, मंत्रालय, मुंबई.
8. मा.मंत्री, उद्योग यांचे खाजगी सभचव, मंत्रालय, मुंबई.
9. मा. मंत्री, यांचे खाजगी सभचव (उवणरीत सवण), मंत्रालय, मुंबई.
10. मा. राज्यमंत्री, नगर भवकास यांचे खाजगी सभचव, मंत्रालय, मुंबई.
11. मा. राज्यमंत्री सवण भविाग यांचे खाजगी सभचव, मंत्रालय, मुंबई.
12. मा. मुख्य सभचव, मंत्रालय, मुंबई.
13. अप्पर मुख्य सभचव, भवत्त भविाग, मंत्रालय, मुंबई.
14. अप्पर मुख्य सभचव, भनयोजन भविाग, मंत्रालय, मुंबई.
15. अप्पर मुख्य सभचव, माभहती व तंत्रज्ञान भविाग, मंत्रालय, मुंबई.
16. अप्पर मुख्य सभचव, सावणजभनक बांधकाम भविाग, मंत्रालय, मुंबई.
17. अप्पर मुख्य सभचव,पयावरण भविाग,मंत्रालय,मुंबई.
18. प्रधान सभचव,महसुल भविाग,मंत्रालय,मुंबई.
19. प्रधान सभचव,जलसंपदा भविाग,मंत्रालय,मुंबई.
20. प्रधान सभचव,उजा भविाग,मंत्रालय,मुंबई.
21. प्रधान सभचव,पभरवहन भविाग,मंत्रालय,मुंबई.
22. प्रधान सभचव,नगर भवकास भविाग-1,मंत्रालय,मुंबई.
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23. प्रधान सभचव,गृहभनमाण भविाग,मंत्रालय,मुंबई.
24. प्रधान सभचव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, मंत्रालय, मुंबई
25. सभचव (नगर भवकास-2), मंत्रालय, मुंबई.
26. सभचव,वन भविाग,मंत्रालय,मुंबई.
27. आयुक्त तथा संचालक, नगर पभरषद प्रशासन संचालनालय, वरळी,मुंबई.
28. महासंचालक, माभहती व जनसंपकण भविाग, मंत्रालय, मुंबई.
29. महालेखाकार (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-1, मुंबई.
30. महालेखाकार (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-2, नागपूर.
31. सवण भविागीय आयुक्त.
32. सवण भजल्हाभधकारी.
33. उप सभचव (अथणसक
ं ल्प), नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मुंबई.
34. उपसभचव(रोख शाखा),नगरभवकास भविाग,मंत्रालय,मुंबई.
35. आयुक्त, सवण महानगरपाभलका.
36. मुख्याभधकारी, सवण नगरपभरषदा/ नगर पंचायती.
37. भनवडनस्ती (नभव-33).
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परिरिष्ट अ
अटल रििन फॉि रिज्युवन
े ेिन ॲण्ड अर्बन ट्रान्सफॉििेिन (अिृत) योजना
केंद्र िासनाकडू न कळरवण्यात आल्यानुसाि योजनेअत
ं र्बत सिारवष्ट असलेल्या िहिांची नावे
अनु

िहिाची नावे

क्रिांक
1.

र्ृहन्िुंर्ई िहानर्िपारलका

2.

पुणे िहानर्िपारलका

3.

नार्पूि िहानर्िपारलका

4.

ठाणे िहानर्िपारलका

5.

पपपिी पचचवड िहानर्िपारलका

6.

नारिक िहानर्िपारलका

7.

कल्याण-डोंरर्वली िहानर्िपारलका

8.

वसई-रविाि िहानर्िपारलका

9.

औिंर्ार्ाद िहानर्िपारलका

10.

नवी िुंर्ई िहानर्िपारलका

11.

सोलापूि िहानर्िपारलका

12.

रििा-भाईंदि िहानर्िपारलका

13.

रभवंडी-रनजािपूि िहानर्िपारलका

14.

अििावती िहानर्िपारलका

15.

नांदेड-वाघाळा िहानर्िपारलका

16.

कोल्हापूि िहानर्िपारलका

17.

उल्हासनर्ि िहानर्िपारलका

18.

सांर्ली-रििज-कुपवाड िहानर्िपारलका

19.

िालेर्ाव िहानर्िपारलका

20.

जळर्ाव िहानर्िपारलका

21.

अकोला िहानर्िपारलका

22.

लातूि िहानर्िपारलका

23.

धुळे िहानर्िपारलका

24.

अहिदनर्ि िहानर्िपारलका

25.

चंद्रपूि िहानर्िपारलका

26.

पिभणी िहानर्िपारलका

27.

इचलकिंजी नर्िपरिषद

28.

जालना नर्िपरिषद

29.

अंर्िनाथ नर्िपरिषद

30.

भुसावळ नर्िपरिषद

31.

पनवेल नर्िपरिषद

32.

कुळर्ाव-र्दलापूि नर्िपरिषद

33.

र्ीड नर्िपरिषद

34.

र्ोंरदया नर्िपरिषद

35.

सातािा नर्िपरिषद

36.

र्ािी नर्िपरिषद

37.

यवतिाळ नर्िपरिषद

38.

अचलपूि नर्िपरिषद

39.

उस्िानार्ाद नर्िपरिषद

40.

नंदूिर्ाि नर्िपरिषद

41.

वधा नर्िपरिषद

42.

उदर्ीि नर्िपरिषद

43.

पहर्णघाट नर्िपरिषद

