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शासन भनणणय क्रमाकं :- ऄमृत-2022/प्र.क्र.141/नभव-33 
मंत्रालय, मंुबइ - 400 032. 
भदनाकं :-  14 जुल,ै 2022 

संदिण :- 
1. शासन भनणणय, नगर भवकास भविाग क्र: ऄमृत-2015/प्र.क्र.202/नभव-33, भद. 10 ऑगस्ट, 2015. 
2. शासन भनणणय, नगर भवकास भविाग क्र: ऄमृत-2015/प्र.क्र.197/नभव-33, भद.13 ऑक्टोबर, 2015. 
3. ऄमृत 2.0 ऄभियानाच्या कें द्र शासनाने भनगणभमत केलेल्या मागणदशणक सूचना, भद. ०१ ऑक्टोबर, 2021 

प्रस्तावना :- 
राज्यामध्ये सुमारे 50% लोकसंख्या नागरी िागामध्ये राहात ऄसून राज्यात एकूण 413 नागरी 

स्थाभनक स्वराज्य संस्था अहेत. सन 2015 पासून राज्यात ऄमृत 1.0 योजना राबभवण्यात येत अहे परंतू ती 
केवळ राज्यातील 44 शहरापंुरती मयादीत होती. राज्य शासनाने भदनाकं 14 जुलै, 2022 रोजी पार 
पडलेल्या मंभत्रमंडळ बैठकीमध्ये राज्याच्या नागरी िागामध्ये मुलितू पायाितू सुभवधाचंा ऄिाव दूर 
करण्यासाठी कें द्र पुरस्कृत ऄमृत 2.0 योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban 
Transformation 2.0) राज्यातील सवण नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थामंध्ये सन 2021-22 ते 2025-26 या 
कालावधीमध्ये राबभवण्याचा महत्वकाकं्षी भनणणय घेतलेला अहे. सवण शहरातील घरानंा नळ जोडणी देउन 
पाणी पुरवठ्याच्या बाबतीत 100% स्वयंपूणण करणे, जलस्त्रोत पुनरुज्जीवन व शहरातील मोकळ्या जागेमध्ये 
ईद्याने व हरीत क्षते्र भवकसीत करणे अभण 44 ऄमृत 1.0 शहरामंध्ये 100% मल प्रभक्रया व मलभन:स्सारण 
जोडणी देणे ही या योजनेची प्रमुख ईद्दीष्ट्टे अहेत. या ऄभियानातंगणत देशातील नागरी स्थाभनक स्वराज्य 
संस्थानंा पाणी पुरवठा प्रकल्पासाठी रु. 35,250 कोटी, मल भन:स्सारण प्रकल्पासंाठी रु.27,600 कोटी व 
जल स्त्रोताचं्या पुनरुज्जीवनासाठी तसेच हरीत क्षते्र प्रकल्प भवकसीत करण्यासाठी रु.3,900 कोटी ऄसा 
एकूण रु. 66,750 कोटी भनधी कें द्रीय ऄथणसहाय्याच्या  स्वरुपात भवभवध राज्यानंा ईपलब्ध केला जाणार 
अहे. ऄमृत 2.0 ऄभियानाकभरता कें द्र शासनाने भद. ०१ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी मागणदशणक सूचना भनगणभमत 
केल्या अहेत, सदर मागणदशणक सचूनानुंसार राज्यात ऄमृत 2.0 ऄभियानाची ऄंमलबजावणी करण्याची बाब 
शासनाच्या भवचाराधीन होती, त्याबाबत शासनाने पुढील भनणणय घेतले अहेत. 

शासन भनणणय :- 

1. कें द्र पुरस्कृत ऄमृत 2.0 ऄभियान कें द्र शासनाने भवहीत केलेल्या मागणदशणक सुचनानुंसार राज्यामध्ये 
राबभवण्यास शासन मान्यता देत अहे. या ऄभियानाच्या ऄंमलबजावणीकभरता प्रधान सभचव (नगर 
भवकास-2) हे ऄभियान संचालक राहतील. 

2. शारॄत भवकासाच्या ध्येयांमधील पाणी पुरवठ्याबाबतच ेऄनुक्रमाकं 6 च ेध्येय गाठण्यासाठी राज्यातील 
सवण शहरातील घरानंा नळ जोडणी देउन पाणी पुरवठ्याच्या बाबतीत शहरे 100% स्वयंपूणण करणे, 
जलस्त्रोत पुनरुज्जीवन व शहरातील मोकळ्या जागेमध्ये ईद्याने व हरीत क्षते्र भवकसीत करणे अभण            
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44 ऄमृत 1.0 शहरामंध्ये 100% मल प्रभक्रया व मल भनःसारण व्यवस्था स्थाभपत करुन मल प्रवाहावर 
100% प्रभक्रया करण्याची व्यवस्था ईिारणे ही या योजनेची प्रमुख ईद्दीष्ट्टे अहेत.  

3. ऄमृत 2.0 ऄभियानाची व्याप्ती :- 

ऄमृत 2.0 ऄभियानातंगणत राज्यातील सवणच नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थाचंा समावशे करण्यात येत 
अहे. ऄमृत 2.0 ऄभियानाची ऄंमलबजावणी करण्यासंदिात कें द्र शासन, राज्य शासन व संबंभधत 
नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थाचं्या वतीने भदनांक 29 सप्टेंबर, 2021 रोजी प्रत्येक शहरासाठी 
सामंजस्य करार साक्षाभंकत करण्यात अलेला अहे.  

ऄमृत २.० या ऄभियानातंगणत राज्यातील सवणच नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्था पाणी पुरवठ्याच्या 
बाबतीत स्वयंपूणण करुन प्रत्येक घरात नळ जोडणी देण्यात येइल अभण यापूवीच्या ऄमृत ऄभियानांतगणत 
समाभवष्ट्ट ऄसलेल्या 44 शहरामंध्ये 100% मल भन:स्सारण व्यवस्था देखील ईिारण्यात येइल.  

या ऄभियानातंगणत खालील घटकासंाठीचे प्रकल्प समाभवष्ट्ट करण्यात येतील.  

1) मल भन:स्सारण प्रकल्प 
2) साडंपाण्याचा पुनवापर व पुनप्रणभक्रया प्रकल्प 
3) जलसाठ्याचंे पुनरुज्जीवन प्रकल्प 
4) हरीत क्षते्र प्रकल्प 

या ऄभियानाद्वारे राज्यातील शहरे पाणी पुरवठ्याच्या बाबतीत स्वयंपूणण (Water Secure) बनभवण्यात 
येतील तसेच, जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन केले जाइल, त्याचप्रमाणे प्रभक्रया केलेल्या पाण्याचा पुनवापर 
केला जाइल व पावसाच्या पाण्याच्या साठवणकूीचे (Rain Water Harvesting) ईभद्दष्ट्ट जल सहिागातून 
पूणण केले जाइल.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4. ऄमृत 2.0 ऄभियानांतगणत सन 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत प्राप्त होणाऱ्या कें द्रीय 
ऄथणसहाय्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे :- 

ऄ.
क्र. 

बाब 
भनधीचे 
प्रमाण 
(%) 

कें भद्रय 
ऄथणसहाय्य               
(रु. कोटी) 

1 प्रकल्प भनधी (कें द्र भहस्सा) 85 9285  
2 सुधारणासंाठी प्रोत्साहन भनधी (100% कें द्र भहस्सा) 8 742  
3 राज्य शासन स्तरावरील प्रशासकीय व कायालयीन खचण (100% कें द्र भहस्सा) 3.25 301  
4 कें द्र शासन स्तरावरील प्रशासकीय व कायालयीन खचण 

(100% कें द्र भहस्सा) (हा भनधी कें द्र शासन स्तरावर वापरला जाइल) 
1.75 162  

5 तंत्रज्ञान ईप ऄभियान (100% कें द्र भहस्सा) 1 92  
6 माभहती, भशक्षण व संवाद (IEC) कायणक्रम (100% कें द्र भहस्सा) 1 93 

राज्यास प्राप्त होणारे ऄदंाभजत एकूण कें भद्रय ऄथणसहाय्य  (ऄ.क्र. 4 वगळून) १०० 10,513 
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5. सध्या चाल ूऄसलले्या ऄमृत ऄभियानाचा ऄभंतम कालावधी :-   

सन २०१५ पासून राज्यात राबभवण्यात येत ऄसलेल्या ऄमृत ऄभियानातंगणत सध्या चालू ऄसलेल्या 
प्रकल्पासंाठी कें द्र शासनाचे ऄथणसहाय्य भदनाकं 31 माचण, 2023 पयंत राज्यानंा भमळणार अहे, त्यानंतर 
कें द्र शासनाकडून सध्याच्या ऄमृत ऄभियानातील प्रकल्पासंाठी कोणतेही ऄनुदान भदले जाणार नाही. 

6. ऄमृत 2.0 ऄभियानातंगणत प्रकल्प भनधी :- 

ऄमृत 2.0 ऄभियानांतगणत नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थाकंडून सादर होणाऱ्या प्रकल्पासंाठी संबंभधत 
शहरातील लोकसंख्येनुसार कें भद्रय ऄथणसहाय्याचे प्रमाण खालीलप्रमाणे राहील. 

ऄ.क्र.. नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थेचा प्रकार कें भद्रय ऄथणसहाय्याचे प्रमाण 
1 1 लक्ष पेक्षा कमी लोकसंख्या ऄसलेली शहरे (369) प्रकल्प भकमतीच्या 50% 
2 1 लक्ष ते 10 लक्ष या दरम्यान लोकसंख्या ऄसलेली शहरे (34) प्रकल्प भकमतीच्या 33.33% 

3 10 लक्ष ककवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या ऄसलेली शहरे (10) प्रकल्प भकमतीच्या 25% 
(PPP तत्वावरील प्रकल्प वगळून) 

भवभिय अकृतीबंध :-  

ऄमृत 2.0 ऄभियानातंगणत नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थामंार्ण त सादर होणाऱ्या प्रकल्पासंाठी एकूण 
प्रकल्प ककमतीपैकी कें द्र शासन, राज्य शासन व नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थाच्या अर्थथक भहस्स्याचे 
प्रमाण पुढीलप्रमाणे राहील : 

नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थेचा प्रकार 
कें द्र भहस्सा 

(%) 
राज्य 

भहस्सा (%) 
नागरी स्थाभनक स्वराज्य 

संस्थेचा भहस्सा (%) 
ऄ+, ऄ वगण व ब वगण महानगरपाभलका (6) 25 25 50 
क वगण महानगर पाभलका (4) 25 45 30 
ड वगण महानगरपाभलका (18) 33.33 36.67 30 
ऄ वगण नगर पभरषद (16) 33.33 51.67 15 
ब वगण नगर पभरषद (73) 50 40 10 
क वगण नगर पभरषद व नगरपंचायती (296+) 50 45 5 

7. ऄमृत २.० ऄभियानातंगणत प्राप्त होणारा कें द्र भहश्शश्शयाचा भनधी घटक भनहाय सवणसाधारणपणे खालील 
प्रमाणात भवभनयोगात वापरणे ऄभिपे्रत अहे. 

ऄ.क्र. प्रकल्प घटक कें द्रीय ऄथणसहाय्य 
1 पाणी पुरवठा प्रकल्प  52.81% 
2 जलसाठ्याचंे पुनरुज्जीवन व हरीतक्षते्रे तसेच ईद्याने भवकसीत करणे 5.84% 
3 मलभन:स्सारण व्यवस्थापन प्रकल्प ईिारणे 41.35% 

एकूण १००% 
 

ईपरोक्त तक्त्यातील प्रकल्प घटक भनहाय केलेले भनधी भवतरण हे प्राभतभनधीक ऄसून शहर स्तरावर 
यापूवीच पाणी पुरवठ्याबाबतचे मानाकंन पणूण झालेल्या शहरामंध्ये आतर घटकासंाठी प्रकल्प घेता येतील. 
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राज्यामधील सवण शहरांमध्ये पाणी पुरवठा व 44 ऄमृत शहरामंध्ये मल भन:सारणाबाबत सावणभत्रक व्याप्ती 
प्राधान्याने प्राप्त करण्याची जबाबदारी राज्य ऄभियान संचालनालयावर राहील. 

8. सावणजभनक-खाजगी िागीदारी तत्वावर (PPP) राबवायच्या प्रकल्पाबंाबत :- 

10 लक्ष ककवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या ऄसलेल्या शहरानंा त्याचं्या एकूण प्रकल्प ककमतीच्या 10% 
ककमतीचे प्रकल्प सावणजभनक-खाजगी िागीदारी तत्वावर (PPP) तत्वावर घेणे बंधनकारक राहील, ऄस े
प्रकल्प कोणत्याही सुयोग्य ऄशा PPP मॉडेल वर हाती घेता येतील. ऄशा प्रकल्पासंाठी व्यवहायणता 
तर्ावत भनधी (VGF) प्रकल्प ककमतीच्या कमाल ६०% पेक्षा जास्त नसावा व त्याच्या (VGF) 50% म्हणजे 
एकूण प्रकल्प ककमतीच्या कमाल 30% मयादेत कें भद्रय ऄथणसहाय्य पुरभवण्यात येइल.  

9. स्व-भहश्शश्शयाच्या भनधीची ईिारणी:-  

राज्य शासनाने तसेच, नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थानंी स्व-भहश्शश्शयाचा भनधी ईिारतानंा म्युभनसीपल 
बॉन्ड, कजण, राज्य शासनाचे ऄनुदान, कें द्रीय भविीय अयोग ऄनुदान याचा वापर करावा. त्याचप्रमाणे, 
नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थाना ऄमृत 2.0 ऄभियानातंगणत प्रकल्प ककमतीपैकी स्व-भहश्शश्शयाची रक्कम 
भविीय संस्थाकडून कजण घेउन ईिारता येइल व त्याकभरता अवश्शयकतेनुसार शासनाची परवानगी 
घ्यावी. राज्य शासनास देखील अवश्शयकतेनुसार अभशयायी भवकास बॅंक, जागतीक बॅंक आ. संस्थाकंडून 
ऄथणसहाय्य घेता येइल. 

10. शहराच्या पाण्याचा ताळेबंद (City Water Balance Plan) तयार करणे :- 

राज्यातील प्रत्येक शहरासाठी पाण्याचा ताळेबंद तयार करून ते यापूवीच ऑनलाइन पध्दतीने कें द्र 
शासनाच्या पोटणलवर िरण्यात अले अहेत, यामध्ये जलस्त्रोत, पाण्यावरील प्रभक्रया, भवतरण व्यवस्था, 
क्षते्र भनहाय पाण्याची ईपलब्धता, भबगर महसूली पाण्याचे प्रमाण (NRW), मलभन:स्सारण वाभहन्याचंी 
ईपलब्धता व मल प्रभक्रया कें द्राचंी क्षमता ऄशा बाबींची सभवस्तर माभहती नोंदभवण्यात अली अहे.   

11. शहर जल कृती अराखडा (City Water Action Plan) तयार करणे :- 

ऄमृत 2.0 ऄभियानाच्या मागणदशणक सूचनानुंसार शहर जल कृती अराखडे राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता 
सभमतीसमोर ऄभियानाच्या पोटणलव्दारे सादर करण्याची जबाबदारी ऄभियान संचालकावंर राहील. 
दशलक्षी शहराचं्या बाबतीत ऄशा एकूण प्रकल्पापंैकी भकमान 10% प्रकल्प सावणजभनक-खाजगी 
िागीदारी तत्वावर घ्यावते, ऄसे प्रकल्प शहर जल कृती अराखड्यामध्ये भवभशष्ट्टपणे दशणभवण्यात यावते.  

12. राज्य जल कृती अराखडा (State Water Action Plan) तयार करणे :- 

राज्य जल कृती अराखड्यामध्ये प्रकल्प भनहाय अस्स्तत्वात ऄसलेल्या व नव्याने प्रस्ताभवत केलेल्या नळ 
पाणी पुरवठा जोडण्याचंी संख्या तसेच, ऄस्स्तत्वात ऄसलेल्या व नव्याने प्रस्ताभवत मल भन:स्सारण 
जोडण्याचंी संख्या या प्रकल्पातील र्लभनष्ट्पिीच्या स्वरुपात सादर केल्या जातील. सावणजभनक 
िागीदारी तत्वावर समाभवष्ट्ट केलेले प्रकल्प भवभनर्थदष्ट्टपणे दशणभवले जातील. प्रकल्प भनवडतेवळेी 
प्रकल्पासाठी अवश्शयक ऄसणारी जमीन भनर्थववादपणे ईपलब्ध ऄसल्याची खातरजमा करण्यात यावी 
तथाभप या ऄभियानातंगणत सादर करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाचं्या ककमतीमध्ये जभमनीच्या ककमतीचा ऄथवा 



शासन भनणणय क्रमांकः ऄमृत-2022/प्र.क्र.141/नभव-33 

पृष्ट्ठ 14 पैकी 5 

िसूंपादनाच्या खचाचा समावशे करू नये परंतु, सदर िसूंपादनासाठी प्रकल्पाची अवश्शयकता भवचारात 
घेउन नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थाना राज्य शासन स्वतंत्रपणे ऄथणसहाय्य करण्याचा भनणणय घेइल. 

भत्रस्तरीय संस्थात्मक व्यवस्था :- 

ऄमृत २.० ऄभियानाच्या ऄंमलबजावणीसाठी भत्रस्तरीय संस्थात्मक व्यवस्था ऄसेल त्यामध्ये कें द्र 
शासनाच्या स्तरावर कें भद्रय सभचव, शहरी भवकास मंत्रालय, याचं्या ऄध्यक्षतेखाली भशखर सभमती (Apex 
Committee) ऄसेल, राज्यात मुख्य सभचव याचं्या ऄध्यक्षतेखाली राज्य ईच्चाभधकार सुकाण ू सभमती 
(State High Power Steering Committee) व प्रधान सभचव (नभव-2) याचं्या ऄध्यक्षतेखाली राज्य 
स्तरीय ताभंत्रक सभमती (State Level Technical Committee) याचंा समावशे राहील, अभण भजल्हा 
स्तरावर नागरी क्षते्रातील भवभवध ईपक्रमाचंा अढावा घेण्यासाठी व संभनयंत्रण करण्यासाठी 
भजल्हाभधकाऱ्याचं्या ऄध्यक्षतेखाली गठीत केलेली सभमती ऄमृत २.० ऄभियानाच्या ऄंमलबजावणीचा 
अढावा घेइल व मंजूर प्रकल्पाचंे संभनयंत्रण करेल. 

राज्य ईच्चाभधकार सुकाण ूसभमती (SHPSC) :- 

ऄमृत २.० ऄभियानाची राज्यात ऄंमलबजावणी, संभनयंत्रण व ऄभियानाची गतीने ऄंमलबजावणी 
करण्यासाठी मागणदशणन करण्याकभरता मुख्य सभचव याचं्या ऄध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे राज्य 
ईच्चाभधकार सुकाण ूसभमती (SHPSC) गठीत करण्यात येत अहे: 

ऄ.क्र. सभमती सदस्य पद 
१. मुख्य सभचव ऄध्यक्ष 
२. ऄपर मुख्य सभचव (भवि भविाग) सदस्य 
३. ऄपर मुख्य सभचव (भनयोजन भविाग) सदस्य 
४. ऄपर मुख्य सभचव (नगर भवकास-01) सदस्य 
५. प्रधान सभचव (गृहभनमाण भविाग) सदस्य 
६. प्रधान सभचव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता भविाग) सदस्य 
७. प्रधान सभचव (पयावरण भविाग) सदस्य 
८. प्रधान सभचव (वन भविाग) सदस्य 
९. प्रधान सभचव (ग्राम भवकास भविाग) सदस्य 

१०. कें द्र शासनाच्या शहरी भवकास मंत्रालयाचे प्रभतभनधी सदस्य 
११. अयुक्त तथा संचालक, नगर पभरषद प्रशासन संचालनालय सदस्य 
१२. प्रधान सभचव (नगर भवकास-02) तथा राज्य ऄभियान संचालक सदस्य सभचव 

या व्यभतभरक्त राज्य ईच्चाभधकार सुकाण ू सभमती राज्य शासनाच्या ऄन्य भविाग / संस्थाचं्या 
प्रभतभनधींचा सदस्य म्हणनू समावशे करू शकेल अभण अवश्शयकतेनुसार चचेसाठी संबंभधत क्षते्रातील 
भवशेषज्ञानंा भनमंभत्रत करू शकेल.  
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राज्य ईच्चाभधकार सुकाण ूसभमतीची कायणकक्षा :- 

1) राज्य जल कृती अराखडा  मंजूर करणे व सभवस्तर प्रकल्प ऄहवालानंा प्रशासकीय मंजूरी देणे. 
2) ऄमृत २.० ऄभियानातील प्रकल्प, क्षमता बाधंणी, प्रभसध्दी व प्रसार तसेच सुधारणाचं्या 

ऄंमलबजावणीची यशस्वी ऄंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य स्तरावरून संभनयंत्रण करणे. 
3) ऄभियानातंगणत सुरु ऄसलेल्या प्रकल्पाचं्या भनधी भवतरणाच्या मागणीबाबत प्रस्तावाची भशर्ारस कें द्र 

शासनास करेल. 
4) प्रकल्प ऄंमलबजावणीसाठी राज्य व नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थेचा भहस्सा ठरवून देणे. 
5) कें द्र शासनाकडून प्राप्त भनधी व त्या प्रमाणात राज्य भहश्शश्शयाचा भनधी भवभहत कालावधीत ऄभियान 

शहरास / संबंभधत ऄंमलबजावणी यंत्रणेस प्राप्त होण्याबाबतीत संभनयंत्रण करणे. 
6) तंत्रज्ञान ईप ऄभियानाच्या माध्यमातून ईद्यमारंिानंा (स्टाटण-ऄप्स) प्रोत्साहन देणे व खाजगी 

ईद्योजकानंा ऄभियानात सहिागी होण्यासाठी प्रोत्साहन देणे. 
7) सुधारणाचं्या जलद ऄंमलबजावणीसाठी क्षमता बाधंणीचा अराखडा मंजूर करणे. 
8) या ऄभियानात ईिारण्यात येणाऱ्या भवभवध संरचनाच्या देखिाल दुरुस्तीबाबत ऄभियान संचालकानंा 

मागणदशणन करणे. 

राज्य स्तरीय ताभंत्रक सभमती (SLTC) :- 

ऄभियान शहराने ऄमृत 2.0 ऄभियानातंगणत तयार केलेल्या सभवस्तर प्रकल्प ऄहवालाचे व भनभवदा 
प्रपत्राचंे ताभंत्रक व िौभतक मुल्याकंन करण्याकभरता भवभवध भविाग / यंत्रणाचंी भमळून खालीलप्रमाणे 
राज्य स्तरीय तांभत्रक सभमती गठीत करण्यात येत अहे.  

ऄ.क्र. सभमती सदस्य पद 
१. प्रधान सभचव (नगर भवकास-02) तथा राज्य ऄभियान संचालक ऄध्यक्ष 
२. ऄपर मुख्य सभचव (भवि भविाग) सदस्य 
३. ऄपर मुख्य सभचव (सावणजभनक अरोग्य भविाग) सदस्य 
४. ऄपर मुख्य सभचव (सावणजभनक बाधंकाम भविाग) सदस्य 
५. ऄपर मुख्य सभचव (महसूल भविाग) सदस्य 
६. प्रधान सभचव (जलसंपदा भविाग) सदस्य 
७. प्रधान सभचव (उजा भविाग) सदस्य 
८. अयुक्त तथा संचालक, नगर पभरषद प्रशासन संचालनालय सदस्य 
९. सदस्य सभचव, महाराष्ट्र जीवन प्राभधकरण सदस्य सभचव 

भजल्हा स्तर अढावा व संभनयंत्रण सभमती :-  
भजल्हा स्तरावर नागरी क्षेत्रातील भवभवध ईपक्रमाचंा अढावा घेण्यासाठी व संभनयंत्रण करण्यासाठी 

भजल्हाभधकाऱ्याचं्या ऄध्यक्षतेखाली गठीत केलेली सभमती ऄमृत २.० ऄभियानाच्या ऄंमलबजावणीचा 
अढावा घेइल व मंजूर प्रकल्पाचंे संभनयंत्रण करेल. या सभमतीमध्ये भजल्यातील भनवाभचत लोकप्रभतभनधी, 
नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थेचे प्रभतभनधी याचंा समावशे ऄसेल. ही सभमती ऄमृत 2.0 ऄभियानातील 
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ईपक्रमाचंा ऄभियानाच्या मागणदशणक सूचनाचं्या ऄभधनतेने ऄंमलबजावणी व प्रगतीचा भनयभमत अढावा 
घेइल व अवश्शयक संभनयंत्रण करेल.  

13. प्रकल्प अखणी :- 

ऄमृत २.० ऄभियानातंगणत कायात्मक र्लभनष्ट्पिी (Functional Outcomes) साध्य करण्यावर िर 
देण्यात येइल व त्याकभरता प्रकल्प ऄंमलबजावणी हा एक प्रमुख मागण ऄसेल. त्याचप्रमाणे, प्रकल्प तयार 
करतेवळेी कमी ईत्पन्न ऄसलेल्या तसेच ऄनौपचारीक वस्त्याचंा समावशे झाला ऄसल्याची खातरजमा 
करावी. मुख्य सभचवाचं्या ऄध्यक्षतेखालील राज्य ईच्चाभधकार सकुाण ू सभमतीसमोर सादर होणाऱ्या 
प्रकल्पानंा मान्यता देतेवळेी राज्य जल कृती अराखड्यामधून नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थांमध्ये 
ऄपेभक्षत ऄसलेली खालील प्रमुख कायात्मक र्लभनष्ट्पिी साध्य होणाऱ्या प्रकल्पानंा प्राधान्य द्याव े: 
कायात्मक र्लभनष्ट्पिी (Functional Outcomes) :- 
1) नळ पाणी पुरवठा जोडण्याचंी सावणभत्रक व्याप्ती (Universal) प्राप्त करणे. त्याचप्रमाणे मूळच्या                

44 ऄमृत शहरांमध्ये भकमान २,००० कुटंुब रहात ऄसलेल्या एका प्रिागात 24x7 नळ जोडणीद्वारे 
पाणी पुरवठ्याचे प्रकल्प हाती घ्यावते, या शहरामंध्ये राबभवण्यात येणाऱ्या प्रकल्पापंैकी भकमान २०% 
प्रकल्प सदरच े ईभद्दष्ट्ट साध्य करण्याकभरता घेण्यात यावते. ऄशा प्रकल्पासंाठी सुधारणासंाठी 
देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनात्मक ऄनुदानातून ऄभतभरक्त भनधी ईपलब्ध करून भदला जाइल. 

2) मूळच्या 44 ऄमृत शहरामंध्ये मलभन:सारणाची सावणभत्रक व्याप्ती प्राप्त करणे अभण पाण्याच्या 
पुनवापरास चालना देणे.  

3) जलसाठ्याचंे पुनरूज्जीवन करणे तसेच ईद्याने व हरीतक्षते्र भवकभसत करून नागरी सुभवधाचंे मूल्य 
वाढभवणे.  

4) ऄमृत २.० योजना सुरु झाल्यानंतर, संबंभधत शहराने भद. ०१ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी अखलेल्या 
अधारितूरेखेपेक्षा (Baseline) सदर भदनाकंानंतर ऄमृत योजनेभशवाय ऄन्य प्रकल्पादं्वारे मल 
भन:सारण व नळ पाणी पुरवठा जोडण्याचं्या बाबतीत प्राप्त केलेले साध्य भवचारात घेउन र्लभनष्ट्पिी 
अधारे ऄथणसहाय्य (outcome based funding) करण्यात येइल.   

ईपरोक्त बाबींभशवाय प्रकल्प मंजूर करतेवळेी राज्य ईच्चाभधकार सकुाण ूसभमतीने खालील 
बाबी भवचारात घ्याव्यात. 

i. ऄभियानातंगणत घेतलेल्या प्रकल्पानंा ऄन्य कोणत्याही ऄभियानातून भनधी ईपलब्धतेची स्व्दरुक्ती 
होणार नाही याची खातरजमा करावी.  

ii. दशलक्षी शहरांमधील भकमान 10% प्रकल्प सावणजभनक-खाजगी िागीदारी तत्वावर घेण्यात 
यावते.  

iii. जेथे शक्य ऄसेल तेथे ग्रामीण, शहरी समन्वय साधता येइल ऄसे प्रकल्प समाभवष्ट्ट करावते. 
प्रत्येक शहर ऄमृत 2.0 मधून भमळणारा भनधी ककवा ऄन्य कोणत्याही ऄभियानाव्दारे पाण्याच्या 
बाबतीत स्वयंपूणण होत ऄसल्याची खातरजमा करावी.  
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iv. एकदा वापरलेल्या पाण्यावर प्रभकया करुन त्यापैकी भकमान 20% पाणी शहराच्या पाण्याची गरज 
िागभवण्यासाठी पुनवापर केला जात अहे व राज्य स्तरावर ईद्योगाचंी भकमान 40% गरज प्रभक्रया 
केलेल्या पाण्याच्या पुनवापरातून िागभवली जावी. 

v. ऄभियानात सादर केलेल्या सवण प्रकल्पाचं्या बाबतीत देखिाल व दुरूस्तीचा खचण भकमान 5 
वषासाठी समाभवष्ट्ट केलेला अहे व तो वापरकता र्ी ककवा ऄन्य वसुली मागाव्दारे िागभवला 
जाणार अहे अभण ऄशा देखिाल व दुरूस्तीचा खचण िागभवण्यासाठी संबंभधत नागरी स्थाभनक 
स्वराज्य संस्थेने पुरेशा ईपाययोजना केलेल्या अहेत याची खातरजमा करावी. 

14. कागद भवरहीत ऄभियान (Paperless Mission) :-  

ऄमृत 2.0 या ऄभियानात शहराच्या पाण्याचा ताळेबंद (City Water Balance Plan), शहर जल कृती 
अराखडा (City Water Action Plan), राज्य जल कृती अराखडा (State Water Action Plan) व 
सुधारणाचंा अराखडा (Reform Road Map) व कें द्राकडून भनधी प्राप्त करुन घेण्यासाठी अवश्शयक 
प्रमाणपत्रे या सवण बाबी ऑनलाइन पध्दतीने राबभवण्यात येतील तसेच, राज्य ईच्चाभधकार सुकाण ू
सभमतीच्या मान्यतेनंतर राज्य जल कृती अराखडे 3 टप्प्यामंध्ये कें भद्रय सभचव, गृहभनमाण व नागरी 
भवकास मंत्रालय, याचं्या ऄध्यक्षतेखालील गठीत भशखर सभमतीकडे पोटणलव्दारे ऑनलाइन पध्दतीने 
सादर करण्यात येतील.  

15. प्रकल्पाचंी ऄमंलबजावणी :- 

राज्य जलकृती अराखड्यानुसार मंजूर करण्यात अललेे प्रकल्प पणूण करण्याच्या दृष्ट्टीने अवश्शयक 
कायणवाही करण्याची तसेच, या प्रकल्पामंधून भनमाण होणाऱ्या मिाचंे संरंक्षण व जपणकू करण्याची 
जबाबदारी संबंभधत नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थेची राहील. कें द्र शासन स्तरावरुन भशखर सभमतीने 
मान्यता भदलेल्या प्रकल्पामंध्ये सवणसाधारणपणे बदल करता येणार नाही परंत,ु राज्य ईच्चाभधकार सुकाण ू
सभमतीच्या मान्यतेने राज्य जल कृती अराखडयामधील एकूण प्रकल्प ककमतीच्या 10% मयादेत सदर 
अराखड्यात / प्रकल्पात बदल करता येइल. 

16. ऄमृत 2.0 ऄभियानातंील प्रकल्पावंर संभनयंत्रण :- 

कें द्र शासनाकडून या ऄभियानातील प्रकल्पाचं्या प्रगतीचा अढावा ऑनलाइन पध्दतीने घेण्यात येइल. ही 
ऑनलाइन प्रणालीच या ऄभियानातील भनधी ईपलब्धतेसाठी ग्राय धरली जाइल. याकभरता याबाबतचे 
पोटणल भनयभमतपणे ऄद्ययावत ठेवण्याची जबाबदारी राज्य शासन व संबंभधत नागरी स्थाभनक स्वराज्य 
संस्थावंर राहील. या पोटणलवर िौभतक प्रगती, भविीय प्रगती सोबतच कें द्र भहश्शश्शयाचा भनधी 
भमळभवण्यासाठी अवश्शयक ऄसलेली ईपयोभगता प्रमाणपत्रे, छायाभचत्रे सादर करणे, चलभचत्रे सादर 
करणे, तृतीय पक्षीय तपासणी ऄहवाल सादर करणे याबाबी देखील समाभवष्ट्ट ऄसतील.  

17. कें द्र शासनाकडून भनधीचे भवतरण :- 

या ऄभियानातंगणत कें द्र शासनाकडून राज्यास देण्यात येणाऱ्या भनधीचे भवतरण हे त्याबाबतचे प्रस्ताव 
ऑनलाइन पध्दतीने सादर केल्यानंतर कसगल नोडल ऄकाईंटमधून (SNA) ऄनुज्ञये राहील. कें द्र 
शासनाकडून भनधीचे भवतरण 20%, 40%, 40% ऄसे 3 टप्प्यामध्ये करण्यात येइल. राज्य जल कृती 
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अराखड्यास भशखर सभमतीने मान्यता भदल्यानंतर लगेच 20% कें द्र भहश्शश्शयाचा भनधी भवतरीत करण्यात 
येइल. पभहल्या हप्त्याच्या भनधीचे ईपयोभगता प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर तसेच त्यासोबत आतर 
अवश्शयक बंधनकारक कागदपत्रे सादर केल्यानंतर दुसऱ्या हप्त्याचा 40% भनधी भवतरीत करण्यात 
येइल. भतसऱ्या हप्त्याचा भनधी मंजूर करण्यापूवी नळ जोडण्या, मलभन:स्सारण जोडण्या, पाणीसाठे 
पुनरुज्जीवन प्रकल्प अभण ईद्यान व हरीतक्षते्र भवकसीत करण्यासंदिात कें द्र शासनाने भवभहत केलेल्या 
सुत्रानुसार ईभद्दष्ट्टे साध्य केल्याचे प्रमाभणत करणे बधंनकारक अहे. 

18. नवीन नळ जोडण्यासंाठी ऄथणसहाय्य :- 

भद. 01 नोव्हेंबर, 2021 नंतर देण्यात अलेल्या प्रत्येक नवीन घरगुती नळ जोडणीसाठी तसेच 
मलभन:स्सारण जोडणीसाठी प्रत्येकी रु. 3,000 /- ऄथणसहाय्य कें द्र शासनाकडून या ऄभियानातील कें द्र 
भहश्शश्शयामधूनच राज्यास देण्यात येइल. नळ जोडण्यासंाठी देण्यात येणारी ही रक्कम ज्या नळ जोडण्या 
ऄमृत 1.0 ककवा ऄमृत 2.0 ऄभियानामधून हाती घेतलेल्या नसतील ऄशा नळ जोडण्यासंाठीच ऄनुज्ञये 
ऄसेल. याबाबतचे प्रस्ताव देखील ऑनलाइन पध्दतीने याकभरता कें द्र शासनाने भवभहत केलेल्या भवभशष्ट्ट 
पोटणलव्दारे सादर कराव ेलागतील. 

19. कायालयीन व प्रशासकीय खचण :- 

राज्य शासनास भमळणाऱ्या कें द्रीय प्रकल्प भनधीच्या 3.25% भनधी कायालयीन व प्रशासकीय खचासाठी 
राज्य शासनास ईपलब्ध होइल. हा भनधी राज्य स्तरावरील प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणा जसे की, प्रकल्प 
भवकास व व्यवस्थापन सल्लागार भनयुक्ती करणे (पीडएमसी), राज्य स्तरावरील प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, 
शहर स्तरावरील ककवा गट शहराचं्या स्तरावरील  शहर ऄभियान व्यवस्थापन कक्ष स्थाभपत करणे या 
प्रयोजनासाठी देण्यात येतील. सदर भनधीचा वापर संबंभधत शहरामंध्ये स्थाभपत करण्यात येणाऱ्या प्रकल्प 
व्यवस्थापन कक्षाकभरता वापरता येइल. राज्य शासनाने प्रत्येक वषी कायालयीन व प्रशासकीय खचाचा 
अराखडा सादर केल्यानंतर त्या अधारे प्रत्येक वषात एकूण 2 टप्प्यामध्ये हा भनधी राज्यास मंजूर केला 
जाइल. राज्य शासनास मंजूर करण्यात येणाऱ्या कायालयीन व प्रशासकीय खचाच्या भनधीमधून 
कोणत्याही प्रकल्पासंाठी जमीन खरेदी करणे, राज्य शासन ककवा नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थाचं्या 
भनयभमत कमणचाऱ्याचंे वतेन देणे आ. बाबींवर खचण करता येणार नाही. 

20. सुधारणासंाठी प्रोत्साहन ऄनुदान :- 

सुधारणात्मक कायणकमाच्या माध्यमातून नागरी प्रशासनात सुधारणा घडभवण्यासाठी ऄभियान 
कालावधीमध्ये भवभवध सुधारणाचंी ऄंमलबजावणी करणे राज्य शासनावर बंधनकारक ऄसेल. या 
सुधारणामंध्ये मालमिा कर, वापरकता शुल्क, तक्रार भनवारण, भबगर महसूली पाणी कमी करणे, 
शहराच्या भकमान 20% पाण्याची गरज प्रभक्रया केलेल्या पाण्याच्या पुनवापरामधून िागभवणे, 
जलसाठ्याचंे पुनरुज्जीवन करणे, भकमान काही प्रिागामंध्ये 24 X 7 पाणी पुरवठ्याचे ईभद्दष्ट्ट साध्य 
करणे, ईद्याने भवकसीत करणे, पत मानाकंन, म्युभनसीपल बॉन््स, नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थामंधील 
सेवा ऑनलाइन पध्दतीने पुरभवणे, पाणी व मलभन:स्सारण जोडणी भमळण्यामध्ये सुधारणा करणे, स्व्दनोंद 
लेखा पध्दती प्रिावीपणे राबभवणे, उजा बचत करणे ऄशा स्वरुपाच्या सुधारणांची ऄंमलबजावणी करावी 
लागेल. त्यासाठी कें द्र शासनाकडून स्वतंत्रपणे प्रोत्साहन ऄनुदान राज्यास भमळणार नाही. 
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21. शहरामंध्ये जी.अय.एस. अधारीत मास्टर प्लनॅ व स्थाभनक क्षते्र अराखडा व नगर रचना ही ईप ऄभियाने 
राबभवणे :- 

50,000 ते 99,999 या दरम्यान लोकसंख्या ऄसलेल्या सवण नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थामंध्ये 
जी.अय.एस. अधारीत मास्टर प्लॅन हे ईप ऄभियान राबभवण्यात येइल. त्यासाठीचे ऄथणसहाय्य कें द्र 
शासनाकडून स्वतंत्रपणे देण्यात येइल. या ईप ऄभियानाची ऄंमलबजावणी नगर भवकास-01 
भविागामार्ण त व नगर रचना संचालनालयामार्ण त करण्यात येइल. स्थाभनक क्षेत्र अराखडा व नगर रचना 
योजना या ईप ऄभियानाची ऄंमलबजावणी करणे, काही भवभशष्ट्ट शहरामंध्ये या ऄभियानाची 
ऄंमलबजावणी कें द्र शासनाकडून करण्यात येइल. त्यासाठी स्वतंत्र भनधी कें द्र शासनाकडून पुरभवला 
जाइल. या ईप ऄभियानाची ऄंमलबजावणी देखील नगर भवकास-01 व नगर रचना संचालनालयामार्ण त 
करण्यात येइल. 

22. पेय जल सवके्षण :- 

भवभवध नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थामंध्ये चागंल्या व पभरणामकारक पध्दतीने ईपक्रमाचंी 
ऄंमलबजावणी करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी कें द्रीय मंत्रालयामार्ण त दर वषी स्वच्छ िारत सवके्षणाच्या 
धतीवर पेय जल सवके्षण घोषीत करण्यात येइल व त्याची ऄंमलबजावणी करण्यात येइल.  

23. तंत्रज्ञान ईप ऄभियान :- 

ऄमृत 2 ऄभियानाच्या ऄंमलबजावणीमध्ये स्टाटण-ऄप्स संस्थानंा समाभवष्ट्ट करण्यासाठी तंत्रज्ञान ईप 
ऄभियान राबभवले जाइल. त्याबाबतच्या सभवस्तर सूचना कें द्र शासनाकडून स्वतंत्रपणे देण्यात येतील.  

24. मागणदशणक प्रकल्प (Light House Projects) :- 

राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संस्था व ईद्योजकानंा पाणी पुरवठा क्षते्रामध्ये मागणदशणक प्रकल्पाचं्या 
ऄंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहन भदले जाइल. या कभरता राज्य ऄभियान संचालकानंी त्याबाबतचे प्रस्ताव 
तयार करुन कें द्र शासनाकडे सादर करणे अवश्शयक ऄसेल. सुरुवातीला ऄशा प्रकल्पाचंी ऄंमलबजावणी 
करणाऱ्या संबंभधत यंत्रणेकडून ऄशा प्रकल्पानंा भनधी पुरभवला जाइल परंतु, त्यामधून ऄपेभक्षत ईभद्दष्ट्टे 
ऄभियान कालावधीत साध्य केल्यानंतर प्रकल्प ककमतीच्या 20% व कमाल 50 लक्ष या मयादेत कें द्र 
शासनाकडून त्याची प्रतीपूती केली जाइल.  

25. भवभवध ऄभियानामध्ये व क्षते्रांमध्ये एकास्त्मकता स्थाभपत करणे :- 

नागरी क्षते्रामध्ये भनमाण होणारे साडंपाणी प्रभक्रया करुन ग्रामीण क्षते्रातील शेती व ऄन्य ईद्योगासंाठी 
ईपलब्ध करुन देता येइल तसेच, नागरी क्षते्रामध्ये ईिारलेल्या मल प्रभकया कें द्रामध्ये नजीकच्या ग्रामीण 
िागातील भसवजे ककवा सेप्टेजची को-भरटमेंटचा खचण भविागणी तत्वावर करता येइल अभण त्याचप्रमाणे 
खचण भविागणीच्या तत्वावर भवभवध शहरासंाठी एकभत्रतपणे पाणी पुरवठा योजनेची अखणी करता येइल. 
जसे की, 2 शहरासंाठी ईद्भवापासूनची एकभत्रत पाइप लाइन टाकण्याबाबत भवचार करता येइल. 
याभशवाय कें द्र व राज्य शासनाकडून राबभवण्यात येणाऱ्या भवभवध ऄभियानामंध्ये एकास्त्मक 
ऄंमलबजावणीसाठी भवचार करता येइल. जस ेकी, ऄमृत 2.0 ऄभियानाच्या ऄंमलबजावणीमधून नागरी 
ईपभजभवका ऄभियानामध्ये ऄभिपे्रत ऄसलेल्या क्षमता बाधंणीचे ईभद्दष्ट्ट साध्य करता येइल. 
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26. क्षमता बाधंणी :- 

नागरी सुधारणाचंी पुतणता करण्याच्या ऄनुषंगाने प्रकल्पाच्या ऄभियान कालावधीत वयैक्तीक व संस्थात्मक 
क्षमता बाधंणीचे ईपक्रम हाती घेण्यात येतील. यामध्ये नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थामंधील भवभवध 
ऄभधकारी / कमणचारी व लोकप्रभतभनधी, कंत्राटदार, सल्लागार, प्लाटं ऑपरेटसण, प्लंबसण, वकण मन, स्वय ं
सहाय्यता गट, नगर रचनाकार याचं्याकभरता क्षमता बाधंणी कायणक्रम हाती घेण्यात येइल व त्याबाबतचा 
खचण कायालयीन व प्रशासकीय खचासाठी कें द्र शासनाकडून राज्यास देण्यात येणाऱ्या ऄनुदानामधून 
करण्यात येइल. ऄशा तऱ्हेने राज्यामध्ये सुमारे 10,000 व्यक्तींची क्षमता बाधंणी करणे ऄभिपे्रत अहे.  

27. माभहती, भशक्षण व प्रसारण मोभहम (IEC) :- 

सदर ऄभियाना बद्दल जनजागृती व प्रसार करण्यासाठी प्रभसध्दी व प्रचाराबाबतची मोभहम राबभवता येइल. 
याबाबतच्या सभवस्तर कायणवाहीबाबतच्या सूचना कें द्र शासनाकडून देण्यात येतील. ऄमृत 2.0 
ऄभियानाबाबतच्या मागणदशणक सूचनामंध्ये भवभहत केलेल्या भवभवध माभहती, भशक्षण व प्रसारण 
कायणक्रमासाठी कें द्र शासनाकडून स्वतंत्रपणे भनधी ईपलब्ध करुन भदला जाइल. 

28. राज्य  ऄभियान संचालक :-  

ऄमृत 2.0 ऄभियानाची राज्यात ऄमंलबजावणी करण्यासाठी राज्य ऄभियान संचालक म्हणनू प्रधान 
सभचव, नगर भवकास भविाग-2 यानंा भनयुक्त  करण्यात याव ेतसेच ऄभतभरक्त राज्य ऄभियान संचालक 
म्हणनू अयुक्त तथा संचालक, नगर पभरषद प्रशासन संचालनालय यानंा व संबंभधत सह सभचव / ईप 
सभचव यानंा प्राभधकृत करण्यात याव.े ऄभतभरक्त राज्य ऄभियान संचालक याचं्यावर सोपवावयाच्या 
जबाबदाऱ्याचंा तपशील राज्य ऄभियानं संचालक यानंी भनभरृत करावा. 

29. त्रयस्थ अढावा व संभनयंत्रण संस्था (IRMA) :-  

कें द्र शासनाकडून प्रत्यके राज्यासाठी स्वतंत्र त्रयस्थ अढावा व संभनयंत्रण संस्थेची (Independent 
Review and Monitoring Agency) भनवड करुन देण्यात येइल. त्याचं्यामार्ण त राज्यात ऄंमलबजावणी 
होणाऱ्या प्रकल्पाचंा त्रयस्थ अढावा घेतला जाइल. 

30. प्रकल्प भवकास व व्यवस्थापन सल्लागार (PDMC) :-  

ऄमृत 2.0 ऄभियानासाठी कें द्र शासनाने भवभहत केल्यानुसार व त्यानंी ईपलब्ध करून भदलेल्या मॉडेल 
अरएर्पी नुसार प्रकल्प भवकास व व्यवस्थापन सल्लागार (PDMC) संस्थेची भनयकु्ती करण्यात येइल.  

31. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (PMC) :-  

ऄमृत 2.0 ऄभियानांतगणत प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (PMC) म्हणनू खाजगी सल्लागाराचंी भनयुक्ती 
करण्यास स्थाभनक स्वराज्य संस्थानंा मुिा राहील. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारानंा प्रचभलत धोरणानुसार 
कमाल 3% मयादेत प्रकल्प व्यवस्थापन शुल्क अकारण्यास ऄनुमती राहील, यासाठीच े भनकष नगर 
भवकास भविागाच्या स्तरावरून भनभरृत करण्यात येतील. 

32. ताभंत्रक मान्यता शुल्क प्रकल्प ककमतीत समाभवष्ट्ट करण्याबाबत :-  

प्रकल्पाचं्या सभवस्तर प्रकल्प ऄहवालानंा प्रशासकीय मान्यता देताना प्रकल्प ककमतीमध्ये ताभंत्रक 
मान्यतेचे शुल्क ऄंतिूणत करण्यात याव.े 
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33. ऄमृत ऄभियान संचालनालय :-  

ऄभियान संचालकाचं्या मदतीसाठी राज्य स्तरावर ऄमृत ऄभियान संचालनालय स्थापन करण्यात याव.े 
त्यामध्ये अवश्शयक त्या क्षते्रातील सल्लागार व आतर अवश्शयक मनुष्ट्यबळ, सल्लगार संस्था तसेच, सेवाभनवृि 
ऄभधकारी / कमणचारी याचं्यामधून मानधन तत्वावर नेमण्यात यावते व त्याचं्या मानधनावरील खचण ऄमृत 
ऄभियान 2.0 ऄंतगणत प्राप्त होणाऱ्या कायालयीन व प्रशासकीय खचाच्या तरतूदीमधून िागभवण्यात यावा. 

34. भविाग स्तरावरील ऄभियान व्यवस्थापन कक्ष :-  

प्रत्येक महसूली भविाग स्तरावर संबंभधत भविागाच्या सह अुयक्त, नगर पभरषद प्रशासन, याचं्या 
ऄध्यक्षतेखाली भविागीय ऄभियान व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करावा. 

35. शहर स्तरावरील ऄभियान व्यवस्थापन कक्ष :-  

राज्य ऄभियान संचालनालयाच्या धतीवर प्रत्येक महानगरपाभलका स्तरावर संबंभधत अयुक्त, 
महानगरपाभलका याचं्या ऄध्यक्षतेखाली शहर ऄभियान व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात यावा.  

36. भजल्हा ऄभियान व्यवस्थापन कक्ष व शहर ऄभियान कक्ष :-  

सवण भजल्यात भजल्हाभधकारी याचं्या ऄध्यक्षतेखाली त्या भजल्यातील सवण नगर पभरषदा व नगर पंचायती 
याचं्यासाठी भजल्हा ऄभियान व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात यावा तसेच, संबंभधत नगर पभरषद / 
नगरपंचायतीच्या स्तरावर ऄभियान शहराच्या मुख्याभधकारी, नगर पभरषद / नगरपंचायत याचं्या 
ऄध्यक्षतेखाली शहर ऄभियान व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात यावा.  

37. नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थेची जबाबदारी :-  

ऄमृत 2.0 या ऄभियानंाच्या मागणदशणक सूचनानुंसार सभवस्तर प्रकल्प ऄहवाल तयार करणे, ताभंत्रक 
मान्यता घेणे, प्रकल्पाचंे राज्य स्तरीय ताभंत्रक सभमतीसमोर सादरीकरण करणे, प्रशासकीय मान्यता 
भमळाल्यानंतर भनभवदा प्रभक्रया राबवून कायादेश देणे व प्रकल्पाचंी ऄंमलबजावणी करणे, प्रकल्प पणूण 
करणे, त्यातील उद्दीष्ट्टे पूणण करणे, पेय जल सवके्षणामध्ये सभक्रयपणे सहिागी होणे, सवण सुधारणाचंी 
वळेेत ऄंमलबजावणी केली जाइल याची दक्षता घेणे आ. सवण कायणवाही करण्याची जबाबदारी संबंभधत 
नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थेची राहील. 

38. मॉडेल भनभवदा प्रपत्र :-  

ऄमृत 2.0 या ऄभियानंाच्या मागणदशणक सूचनानुंसार मॉडेल भनभवदा प्रपत्र प्रधान सभचव, (नभव-2) याचं्या 
ऄध्यक्षतेखालील राज्य स्तरीय ताभंत्रक मान्यता सभमतीच्या मान्यतेने सवण नागरी स्थाभनक स्वराज्य 
संस्थानंा ईपलब्ध करून देण्यात याव.े 

39. जी.अय.एस. अधारीत मास्टर प्लॅन :-  

ऄमृत 2.0 या ऄभियानंाऄंतगणत 50,000 ते 99,999 या दरम्यान लोकसंख्या ऄसलेल्या शहरासंाठी 
जीअयएस अधारीत मास्टरप्लॅन करण्याच्या ईपऄभियानंाची ऄंमलबजावणी संचालक, नगर रचना 
याचं्याशी समन्वयाने करावी. 
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40. स्थाभनक क्षते्र अराखडा (Local Area Plan) व शहर भवकास योजना :-  

या ऄभियानातंगणत कें द्र शासनाकडून भनवडक शहरात राबभवण्यात येणाऱ्या स्थाभनक क्षते्र अराखडा व 
शहर भवकास योजना ईप ऄभियानाची संचालक, नगर रचना याचं्याशी समन्वयाने राबवाव.े 

41. ऄमृत 2.0 ऄभियानाची ऄंमलबजावणी सुरू ऄसेपयंत महाराष्ट्र सुवणण जयंती नगरोत्थान महाभियानातून 
संबंधीत शहरानंा शक्यतो नवीन पाणी पुरवठा व मलभन:स्सारण प्रकल्प मंजूर करु नयेत. 

42. यापूवी महाराष्ट्र सुवणण जयंती नगरोत्थान महाभियानातून तात्पुरत्या स्वरूपात मंजूर केलेले व िभवष्ट्यात 
ऄमृत 2.0 मधून भनधी भवतरण करण्याचे ठरलेले, औरंगाबाद पाणी पुरवठा प्रकल्प, मनमाड पाणी पुरवठा 
प्रकल्प, ईस्मानाबाद मलभन:स्सारण प्रकल्प तसेच ऄमृत ऄभियान लागू झाल्याच्या भदनाकंापासून 
म्हणजेच भदनाकं 01 ऑक्टोबर, 2021 नंतर महाराष्ट्र सुवणण जयंती नगरोत्थान महाभियानातून मंजूर 
केलेले पाणी पुरवठा व मलभन:स्सारण प्रकल्प शक्यतो ऄमृत 2.0 ऄभियानात समाभवष्ट्ट करण्यात यावते 
व त्यानंा ऄमृत 2.0 ऄभियानातून भनधी भवतरण कराव.े 

43. ऄमृत 2.0 ऄभियानाकभरता कें द्र शासनाने संदिाधीन भदनाकं 01 ऑक्टोबर, 2021 रोजी भनगणभमत 
केलेल्या मागणदशणक सूचनानुंसार व त्यामध्ये वळेोवळेी होणाऱ्या सुधारणानुंसार ऄभियानाची राज्यात 
ऄंमलबजावणी करावी. 

सदर शासन भनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर ईपलब्ध 
करण्यात अला ऄसून, त्याचंा संगणक सकेंताकं 202207141256068625 ऄसा अहे. हा शासन भनणणय 
भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाभंकत करुन काढण्यात येत अहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार व नावाने,  

 
 
 

(रॅीकातं चं. अडंगे) 
ईप सभचव, महाराष्ट्र शासन  

प्रभत, 
1. मा. मुख्य मंत्री, मंत्रालय, मंुबइ.  
2. मा. ईप मुख्य मंत्री, मंत्रालय, मंुबइ. 
3. मुख्य सभचव, मंत्रालय, मंुबइ. 
4. ऄपर मुख्य सभचव, भवि भविाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
5. ऄपर मुख्य सभचव, भनयोजन भविाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
6. ऄपर मुख्य सभचव, सावणजभनक बाधंकाम भविाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
7. ऄपर मुख्य सभचव, सावणजभनक अरोग्य भविाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
8. ऄपर मुख्य सभचव, महसलू भविाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
9. ऄपर मुख्य सभचव, नगर भवकास (नभव-1), मंत्रालय, मंुबइ. 

10. प्रधान सभचव, नगर भवकास भविाग (2), मंत्रालय, मंुबइ. 
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11. प्रधान सभचव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता भविाग, गो. ते. रुग्णालय, मंुबइ. 
12. प्रधान सभचव, जलसंपदा भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
13. प्रधान सभचव, उजा भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
14. प्रधान सभचव, वने भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
15. प्रधान सभचव, ग्राम भवकास भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
16. प्रधान सभचव, पयावरण भविाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
17. प्रधान सभचव, गृहभनमाण भविाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
18. सदस्य सभचव, महाराष्ट्र जीवन प्राभधकरण, मंुबइ. 
19. महासंचालक, महाराष्ट्र उजा भवकास प्राभधकरण (मेडा), पुणे. 
20. सवण भविागीय अयुक्त.  
21. अयुक्त तथा संचालक, नगर पभरषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मंुबइ. 
22. सवण भजल्हाभधकारी. 
23. सवण अयुक्त, महानगरपाभलका. 
24. सचंालक, नगर रचना अभण मुल्यभनधारण संचालनालय, पुणे. 
25. सवण मुख्याभधकारी, नगरपभरषद / नगरपंचायत. 
26. भनवड नस्ती, नभव-33. 
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