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अमृत योजना 

 

(AMRUT: Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) 

• अटल मिशन फॉर ररजुवेनेशन अँड अर्बन टर ान्सफॉिेशन (AMRUT) हे भारत सरकारच्या अंतर्बत पंतप्रधान नरेंद्र 

िोदी यांनी जून 2015 िधे्य सुरू केले होते. AMRUT योजना ही शहरी भार्ात र्रीर् आमि वंमित लोकांवर लक्ष 

कें मद्रत करून जीवनािा दजाब सुधारण्यासाठी शहरी भार्ात िूलभूत नार्री सुमवधा पुरमवण्यािा उपक्रि आहे. 

• हे पमहले कें द्रीत राष्ट्र ीय जल मिशन आहे, जे 500 शहरांिधे्य सुरू करण्यात आले आमि यात  60% शहरी 

लोकसंखे्यिा सिावेश केला. 

• इचु्छकांना मलंक केलेल्या लेखात देशाच्या सािामजक आमि आमथबक मवकासासाठी सुरू केलेल्या भारतातील सरकारी 

योजनांिी सवबसिावेशक यादी देखील मिळू शकते. 

• पूर्ण नाव:  AMRUT: Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation सुरवात:    जून 2015 

(पंतप्रधान नरेंद्र िोदी यांच्या हसे्त शुभारंभ) 

• मंत्रालय:  रृ्हमनिाबि आमि शहरी व्यवहार िंत्रालय 

अमृत योजनेची उद्दिषे्ट 

• AMRUT योजना शहरी पुनरुज्जीवन प्रकल्ांच्या 

अंिलर्जाविीद्वारे शहरी भार्ात पुरेसे सांडपािी व्यवस्था आमि 

पािीपुरवठा सुमनमित करण्यासाठी पायाभूत सुमवधा मनिाबि करण्यावर 

लक्ष कें मद्रत करते. AMRUT योजनेअंतर्बत राज्य वामषबक कृती आराखडा 

सादर करिारे पमहले राज्य राजस्थान होते. इतर मवमवध योजना जसे 

स्वच्छ भारत मिशन, सवाांसाठी घरे 2022 आमि पािीपुरवठा, पायाभूत 

सुमवधांशी संरं्मधत स्थामनक राज्य योजना देखील AMRUT योजनेशी 

जोडल्या जाऊ शकतात. 
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• स्माटब मसटी मिशन आमि 500 शहरांच्या अिृत योजने अंतर्बत शहरी मवकासावर सुिारे ₹ 1 लाख कोटी रंु्तविुकीला 

सरकारने आधीि िान्यता मदली आहे. 

 अमृत योजनेची मुख्य उद्दिषे्ट खाली नमूद केली आहेत 

• प्रते्यक घरात पाण्यािा योग्य पुरवठा आमि सांडपािी व्यवस्था  सुमनमित करिे. 

• शहरांच्या सुमवधांिे िूल्य वाढमवण्यासाठी महरवीर्ार आमि सुस्स्थतीत ठेवलेल्या खुल्या जार्ा आमि उद्याने मवकमसत 

करिे. 

• सावबजमनक वाहतुकीवर भर देिे आमि सायकमलंर् यांसारख्या रै्र-िोटार वाहतूक सुमवधांच्या मनमिबतीद्वारे प्रदूषि 

किी करिे. 

• अटल मिशन फॉर ररजुवेनेशन अँड अर्बन टर ान्सफॉिेशन (AMRUT) िे उमिष्ट् एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या 

असलेल्या सुिारे 500 शहरांना अमधसूमित नर्रपामलकांद्वारे मवकास करण्यािे आहे. 

अमृत द्दमशनचे प्रमुख घटक कोर्ते आहेत? 

 

 

• क्षिता र्ांधिी 

• सुधारिा अंिलर्जाविी 

• पािी पुरवठा आमि सांडपािी 

व्यवस्थापन 

• पाण्यािा मनिरा 

• शहरी वाहतूक सुमवधांिधे्य सुधारिा 

• िोकळ्या जार्ा आमि उद्यानांिा मवकास. 
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अमृत योजनेसाठी पात्रता 

अिृत योजनेिे उमिष्ट् एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या सुिारे 500 शहरांना कव्हर करण्यािे आहे. अिृत 

योजनेअंतर्बत मनवडण्यासाठी, शहरे/नर्रे खालील 

शे्रिीिंधे्य येतात: 

• 2011 च्या जनर्िनेनुसार एक लाख मकंवा त्याहून 

अमधक लोकसंख्या असलेली सवब शहरे आमि शहरे 

अमधसूमित नर्रपामलकांसह आमि नार्री के्षत्रांसह. 

• सवब राजधानी शहरे मकंवा राजे्य/कें द्रशामसत 

प्रदेशांिी शहरे जी वरील मनकषांत येत नाहीत. 

• HRIDAY योजनेअंतर्बत रृ्हमनिाबि आमि शहरी 

व्यवहार िंत्रालयाने हेररटेज शहरे म्हिून वर्ीकृत केलेली 

शहरे मकंवा र्ावे. 

• िुख्य नद्यांच्या काठावर येिारी आमि 75,000 

पेक्षा जास्त परंतु 1 लाखांपेक्षा किी लोकसंख्या असलेली 

तेरा शहरे आमि नर्रे . 

• डोरं्राळ राजे्य, रे्टे आमि पयबटन स्थळांिधील 

दहा शहरे. (अिृत योजनेअंतर्बत यापैकी प्रते्यक राज्यातून 

फक्त एक शहर मनवडले जाऊ शकते) 
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