
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतगगत 
राज्यातील नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थानंा 
नागरी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी भनधी भवतरीत 
करण्याबाबत. भवत्तीय वर्ग सन 2018-2019. 
60 नागरी स्वराज्य संस्था  
रक्कम रूपये 62.6886 (कें द्रीय भहस्सा ६०%)  व 
रूपये  41.7924 ( राज्य भहस्सा 40%) 

 

महाराष्ट्र शासन 
नगर भवकास भविाग 

शासन भनर्गय क्रमाकं: स्वमअ-२०१8/प्र.क्र.28६/नभव-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागग, 

मंत्रालय, मंुबई-४०० ०३२ 
भदनाकं:  27 सप्टेंबर, २०१8. 

वाचा:  
1) कें द्र शासनाच्या नगरभवकास मंत्रालयाचे आदेश क्रमाकं १/७/२०१५-SBM [Computer No. 

3104706],   भदनाकं 7 ऑगस्ट, २०१8. 
2) शासन भनर्गय, नगर भवकास भविाग, क्रमाकं: स्विाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नभव-३४,                         

भदनाकं १५.०५.२०१५.  
3) भवत्त भविागाचे पभरपत्रक क्रमाकं अथगसं-2018/प्र.क्र.69/ अथग-3, भदनाकं 2 एभप्रल, 2018. 

 

शासन भनर्गय: 
देशातील सवग शहरे परू्गपरे् स्वच्छ, भनरोगी आभर् राहण्यायोग्य कररे् आभर् सवग नागभरकानंा स्वच्छ 

व चागंले आरोग्य आभर् पयावरर् भमळाव ेतसेच देशातील सवग साभंवधाभनक शहरानंा स्वच्छतेची आभर् या 
शहरामधील नागरीकानंा घरगुती शौचालयाचंी सुभवधा उपलब्ध करून देरे्, या उदे्दशाने कें द्र शासनाने 
“स्वच्छ िारत अभियान (नागरी)” ची अंमलबजावर्ी सुरु केली आहे. या अभियानाच्या धतीवर राज्यामध्ये 
संदिाधीन क्रमाकं २ येथील शासन भनर्गयान्वये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)” राबभवण्यात येत आहे.  

2. स्वच्छ िारत अभियानातंगगत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी राज्य शासनामार्ग त मा. मुख्य सभचवाचं्या 
अध्यक्षतेखालील उच्चाभधकार सभमतीच्या मान्यतेने 60 शहराचंे रुपये 358.22 कोटी ककमतीचे प्रस्ताव कें द्र 
शासनास सादर करण्यात आले होते. त्यामध्ये कें द्र शासनाचा अनुज्ञये भहस्सा रुपये 125.38 कोटी एवढा 
आहे. कें द्र शासनाने संदिीय क्र. १ येथील भदनाकं 07.०8.2018 रोजीच्या आदेशान्वये अनुज्ञये भहस्सा रुपय े
125.38 कोटी पैकी पभहला हप्ता म्हर्नू रुपये 62.6886 कोटी एवढा भनधी राज्यास भवतरीत केला आहे. 

3. स्वच्छ िारत अभियानांतगगत कें द्र शासनाने राज्यातील 60 नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थाचं्या 
नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकलपासंाठी सन २०१8-१9 या आर्थथक वर्ात राज्यासाठी भवतरीत केलेला 
पभहलया हप्त्याचा भनधी रुपये 62.6886 कोटी (रूपये बासष्ट्ठ कोटी अडुसष्ट्ठ लक्ष शह्याऐंशी हजार र्क्त) 
भवतरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदरचा खचग पुढील तक्त्यात नमूद केलयानुसार 
संबंभधत लेखाभशर्ासमोर दशगभवलयाप्रमारे् त्या लेखाभशर्ाखाली सन 20१8-१9 या आर्थथक वर्ात मंजूर 
करण्यात आलेलया तरतूदी मधून िागभवण्यात यावा. 
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अ.
क्र. 

लखेाभशर्ग अथगसंकलपीत करण्यात 
आललेी भनधी रूपये 

अ) महानगरपाभलकानंा 
1 मागर्ी क्रमाकं-एर्-2, २२१७, नगरभवकास, (८०)  सवगसाधारर्, 

१९१, महानगरपाभलकानंा सहाय्य, (००) (७6) स्वच्छ िारत 
अभियानासाठी  महानगरपाभलकानंा सहाय्य (कें द्र भहस्सा 75%), 
३१, सहायक अनुदाने (वतेनेतर), (२२१७ 9752) योजनातंगगत 

26,21,63,341/- 
(रूपये सव्वीस कोटी 

एकवीस लक्ष त्रेसष्ट्ठ हजार 
तीनशे एक्केचाळीस र्क्त.) 

ब) नगरपभरर्दानंा 
1 मागर्ी क्रमाकं-एर्-2, २२१७, नगरभवकास, (८०)  सवगसाधारर्, 

१९२, नगरपभरर्दानंा सहाय्य, (००) (78) स्वच्छ िारत 
अभियानातंगगत नगरपभरर्दानंा सहाय्य (कें द्र भहस्सा), ३१, सहायक 
अनुदाने (वतेनेतर), (२२१७ ९७७९) योजनातंगगत 

35,93,64,039/- 
(रूपये पस्तीस  कोटी 

त्र्याण्र्व लक्ष चौसष्ट्ठ हजार 
एकोर्चाळीस  र्क्त.) 

क) नगरपंचायतींना 
1 मागर्ी क्रमाकं-एर्-2, २२१७, नगरभवकास, (८०) सवगसाधारर्, 

१९३, नगरपंचायतींना सहाय्य, (००) (०३) स्वच्छ िारत 
अभियानातंगगत नगरपंचायतींना सहाय्य (कें द्र भहस्सा), ३१, 
सहायक अनुदाने (वतेनेतर), (२२१७ ९७९७) योजनातंगगत 

53,59,142/- 
(रूपये त्रेपन्न  लक्ष 

एकोर्साठ हजार एकशे 
बेचाळी  र्क्त.) 

 

४. स्वच्छ िारत अभियानांतगगत कें द्र शासनाने राज्यातील 60 नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थाचं्या 
नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकलपासंाठी सन २०१8-१9 या आर्थथक वर्ात कें द्रशासनाने राज्यासाठी 
पभहलया हप्त्याचा भनधी रुपये 62.6886 कोटी (रूपये बासष्ट्ठ कोटी अडुसष्ट्ठ लक्ष शह्याऐंशी हजार र्क्त) 
भवतरीत केलेला  आहे. संदिाधीन क्रमाकं ३ च्या भवत्त भविागाच्या पभरपत्रकानुसार अथगसंकलपीत भनधीच्या 
70% मयादेत भनधी भवतरर्ास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याअनुर्ंगाने राज्य भहस्सा रूपय े
41,79,24,357/- (रूपये एक्केचाळीस कोटी एकोर् ऐंशी लक्ष चोभवस हजार तीनशे सत्तावन्न मात्र) भवतरीत 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदरचा खचग पुढील तक्त्यात नमूद केलयानुसार संबंभधत 
लेखाभशर्ासमोर दशगभवलयाप्रमारे् त्या लेखाभशर्ाखाली सन 20१8-१9 या आर्थथक वर्ात मंजूर करण्यात 
आलेलया तरतूदी मधून िागभवण्यात यावा. 

 

अ.
क्र. 

लखेाभशर्ग अथगसंकलपीत  
भनधी रूपये 

प्रस्ताभवत भवतरर्  
रूपये  

अ) महानगरपाभलकानंा 
1 मागर्ी क्रमाकं-एर्-2, २२१७, नगरभवकास, (८०)  

सवगसाधारर्, १९१, महानगरपाभलकानंा सहाय्य, 
(००) (७7) स्वच्छ िारत अभियानासाठी  
महानगरपाभलकानंा सहाय्य (राज्य भहस्सा 40%), 
३१, सहायक अनुदाने (वतेनेतर), (२२१७ 9761) 
योजनातंगगत 
 

337,50,00,000 17,47,75,561 /-
(रूपये सतरा कोटी 

सत्तेचाळीस लक्ष 
पंच्याहत्तर हजार 
पाचशे एकसष्ट्ठ 

र्क्त.) 
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अ.
क्र. 

लखेाभशर्ग अथगसंकलपीत  
भनधी रूपये 

प्रस्ताभवत भवतरर्  
रूपये  

ब) नगरपभरर्दानंा 
1 मागर्ी क्रमाकं-एर्-2, २२१७, नगरभवकास, (८०)  

सवगसाधारर्, १९२, नगरपभरर्दानंा सहाय्य, (००) 
(79) स्वच्छ िारत अभियानातंगगत नगरपभरर्दानंा 
सहाय्य (राज्य भहस्सा 40%), ३१, सहायक अनुदाने 
(वतेनेतर), (२२१७ ९७88) योजनातंगगत 

225,00,00,000 23,95,76,034/- 
(रूपये तेवीस  कोटी 

पंच्याण्र्व  लक्ष 
शहात्तर हजार  
चौतीस र्क्त.) 

क) नगरपंचायतींना 
1 मागर्ी क्रमाकं-एर्-2, २२१७, नगरभवकास, (८०) 

सवगसाधारर्, १९३, नगरपंचायतींना सहाय्य, (००) 
(०4) स्वच्छ िारत अभियानातंगगत नगरपंचायतींना 
सहाय्य (राज्य भहस्सा 40%), ३१, सहायक अनुदाने 
(वतेनेतर), (२२१७ ९803) योजनातंगगत 

140,00,00,000 35,72,762/- 
(रूपये पस्तीस  लक्ष 

बहात्तर हजार सातशे 
बासष्ट्ठ  र्क्त.) 

 

5. सदर भनधी आहभरत करण्यासाठी राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) यानंा 
आहरर् व संभवतरर् अभधकारी तसेच भनयंत्रक अभधकारी म्हर्नू घोभर्त करण्यात येत आहे. त्यानंी सदर 
रकमेचे देयक तयार करून ते अभधदान व लखेा कायालय, मंुबई याचं्याकडे तात्काळ सादर करून सदर 
भनधी आहभरत करून धनादेश प्राप्त करून घेण्यात यावा. सदर भनधीच े नागरी स्थाभनक स्वराज्य 
संस्थाभनहाय वाटप, सोबतच्या भववरर्पत्रात जोडले आहे. त्यानुसार या भनधीचे भवतरर् संबंभधत नागरी 
स्थाभनक स्वराज्य संस्थानंा करण्याची कायगवाही राज्य अभियान संचालकानंी करावी.  

6. सदरचा शासन भनर्गय भवत्त भविागाचे पभरपत्रक क्रमाकं अथगसं-2018/प्र.क्र.69/ अथग-3, भदनाकं 2 
एभप्रल, 2018 अन्वये प्रशासकीय भविागास प्रदान करण्यात आलेलया अभधकारान्वये  भनगगभमत करण्यात 
येत आहे. 

7. शासन पभरपत्रक भवत्त भविाग क्रमाकं अथगसं-2018/प्र.क्र.69/अथग-3, भदनांक 2 एभप्रल, 2018 
अन्वये 31, वतेनेत्तर सहाय्यक अनुदाने या बाबी खालील खचग करण्यास भविागास अभधकार प्राप्त झाल े
असून सदर पभरपत्रकातील पभरच्छेद क्रमाकं 7 ते 18 पैकी 7 (1)आ, 7(३), ७(४) या प्रकरर्ी लागू नाही. 
सदर पभरपत्रकातील पभरच्छेद क्रमाकं ७(2) बाबत नमूद करण्यात येते की, कें द्र शासन पुरस्कृत योजनेसाठी 
कें द्र शासनाच्या भहश्शश्शयाचा भनधी भवतरीत करावयाचा असलयाने त्यामधून स्थाभनक स्वराज्य संस्थाकंडून 
येरे् असलेली रक्कम समायोभजत कररे् शक्य नाही. तसेच सदर पभरपत्रकातील पभरच्छेद क्रमाकं ७ 
(5,6,7,8,9) मध्ये नमूद अटींची पूतगता करण्यात आली आहे.   

8. शासन पभरपत्रक भवत्त भविाग क्रमाकं अथगसं-2018/प्र.क्र.69/अथग-3 भदनाकं 2 एभप्रल, 2018 च्या 
पभरभशष्ट्टातील अनुक्रमाकं  2, 3  या प्रकरर्ी लागू नाही. तसेच सदर पभरभशष्ट्टातील अनुक्रमाकं ४ बाबत 
नमुद करण्यात येते भक, ही योजना कें द्र पुरस्कृत बाह्य सहाय्य्यत योजना नाही, तथाभप कें द्र शासनाकडून 
भनधी प्राप्त झालयाची खात्री भवत्त भविागाचे अनौपचाभरक संदिग क्रमाकं: अनौ-३99/अथोपाय, भदनांक 
28/8/२०१8 अन्वये करण्यात आली आहे.  
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9. शासन पभरपत्रक भवत्त भविाग क्रमाकं अथगसं-2018/प्र.क्र.69/अथग-3 भदनाकं 2एभप्रल, 2018 
रोजीच्या पभरपत्रकासोबतच्या पभरभशष्ट्टातील अनुक्रमाकं ३ च्या अनुर्ंगाने नमूद करण्यात येते भक, सदर 
योजनेच्या स्वरुपात अथवा व्याप्तीमध्ये कसलाही बदल करण्यात आलेला नाही. तसेच सदर भदनाकं 2 
एभप्रल, 2018 रोजीच्या पभरपत्रकासोबतच्या पभरभशष्ट्टातील अनुक्रमाकं ८ संदिातील तपासर्ी सुचीमधील 
अनुक्रमाकं 1, २, 3,४ मध्ये नमुद करण्यात आलेलया अटींची पुतगता होत आहे. तसेच सदर अनुक्रमाकं ८ 
संदिातील तपासर्ी सुचीमधील अनुक्रमाकं ५ ते 10 या प्रकरर्ी लागू नाही. तसेच शासन पभरपत्रक भवत्त 
भविाग क्रमाकं अथगसं-2018/प्र.क्र.69/अथग-3, भदनाकं 2 एभप्रल, 2018 मधील लागू असलेलया उवगभरत सवग 
अटींची पूतगता होत आहे. 

10. शासन पभरपत्रक भवत्त भविाग क्र. अथगस-ं2018/प्र.क्र.69/अथग-3 भदनाकं 2 एभप्रल, 2018 मधील ७ 
(१) अ अन्वये ३१ वतेनेत्तर सहायक अनुदाने या बाबीखालील खचग करण्यास भविागास अभधकार प्राप्त झाले 
आहेत. सदर शासन भनर्गयान्वये रुपये 62.6886 कोटी भनधी मंजूर करण्यात येत आहे. 

11. सदरचा शासन भनर्गय हा भवत्त भविागाच्या अनौपचाभरक सदंिग क्रमाकं:अनौ-३99/अथोपाय, भदनाकं 
27/8/२०१8 अन्वये प्राप्त झालेलया मान्यतेनुसार भनगगभमत करण्यात येत आहे. 

१2. सदर शासन भनर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताकं 201809271821030425 असा आहे. हा आदेश भडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षाभंकत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने,   

   
             

                 ( कैलास बधान ) 
                           उप सभचव, महाराष्ट्र शासन 
     प्रत, 

१. मा .मुख्यमंत्री महोदयांच ेप्रधान सभचव, मंत्रालय, मंुबई. 
२. मा .राज्यमंत्री (नगर भवकास) यांच ेखाजगी सभचव, मंत्रालय, मंुबई. 
३. अपर मुख्य सभचव, भवत्त, भनयोजन भविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-१, मंुबई. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-२, नागपूर. 
६. प्रधान सभचव (नभव-2), नगर भवकास भविाग, मंत्रालय, मंुबई 32. 
७. आयुक्त तथा संचालक, नगरपभरर्द संचालनालय, मंुबई. 
८. आयुक्त, महानगरपाभलका (सवग) 
९. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मंुबई. 
१०. संचालक, लेखा व कोर्ागारे, मंुबई. 
११. अभधदान व लेखाभधकारी, र्ोटग, मंुबई. 
१२. अभधदान व लेखाभधकारी, अभधदान व लेखा कायालय, वांदे्र, मंुबई.  
१३. भनवासी लेखापभरक्षा अभधकारी, मंुबई. 
१४. मुख्य लेखा पभरक्षा अभधकारी, मंुबई. 
१५. मुख्य लेखा पभरक्षक, स्थाभनक भनधी लेखा, कोकर् िवन, नवी मंुबई. 
१६. भनवडनस्ती, नभव-३४. 

http://www.maharashtra.gov.in/


अ.क्र. महसलूी विभाग नागरी स्थावनक 
ससं्था

 प्रकल्प ककमत कें द्र वहस्सा राज्य वहस्सा नागरी स्थानीक 
स्िराज्य ससं्था

राज्य वहस्सा 
वितरण १ ला हफ्ता

कें द्र वहस्सा १ ला 
हफ्ता

एकूण वितरण

1 पणेु कोल्हापरू 376519285 131781750 87854500 156883035 43927250 65890875 109818125
2 कोकण उल्हासनगर 318848468 111596964 74397976 132853528 37198988 55798482 92997470
3 लातूर 336286885 117700410 78466940 140119535 39233470 58850205 98083675
4 नादेंड 278104140 97336449 64890966 115876725 32445483 48668225 81113708
5 परभणी 188317453 65911109 43940739 78465605 21970370 32955555 54925924

1498076231 524326682 349551121 624198428 174775561 262163341 436938902

1 अमरािती आणी 25245398 8835889 5890593 10518916 2945296 4417945 7363241
2 अमरािती वदग्रस 28825303 10088856 6725904 12010543 3362952 5044428 8407380
3 अमरािती नेर 30412578 10644402 7096268 12671908 3548134 5322201 8870335
4 अमरािती अकोट 51581259 18053441 12035627 21492191 6017814 9026720 15044533
5 अमरािती बलुढाणा 45372432 15880351 10586901 18905180 5293450 7940176 13233626
6 अमरािती विखलदरा 6174241 2160984 1440656 2572601 720328 1080492 1800820
7 अमरािती दारव्हा 26403775 9241321 6160881 11001573 3080440 4620661 7701101
8 अमरािती मेहेकर 34128536 11944988 7963325 14220223 3981663 5972494 9954157
9 अमरािती पातूर 19957037 6984963 4656642 8315432 2328321 3492481 5820802

10 अमरािती शेगािं 39971709 13990098 9326732 16654879 4663366 6995049 11658415
11 अमरािती तेल्हारा 22513999 7879900 5253266 9380833 2626633 3939950 6566583
12 अमरािती उमरखेड 30663854 10732349 7154899 12776606 3577450 5366174 8943623
13 औरंगाबाद बीड 89693556 31392745 20928497 37372315 10464248 15696372 26160620
14 औरंगाबाद उस्मानाबाद 91288982 31951144 21300762 38037076 10650381 15975572 26625953
15 औरंगाबाद उदगीर 92228660 32280031 21520021 38428608 10760010 16140016 26900026
16 औरंगाबाद कहगोली 75928850 26575098 17716732 31637021 8858366 13287549 22145915
17 औरंगाबाद परळी 68151262 23852942 15901961 28396359 7950981 11926471 19877452
18 औरंगाबाद पाथरी 23231486 8131020 5420680 9679786 2710340 4065510 6775850
19 औरंगाबाद मानित 27586130 9655146 6436764 11494221 3218382 4827573 8045955

शासन वनणणय क्रमाकं :- स्िमअ2018/प्र.क्र.286/वनि-34, वदनाकं :  27 सप्टेंबर, 2018 ि ेवििरण पत्र  ( रक्कम रूपये)
स्िच्छ भारत वमशन

महानगरपावलका (22179752

   औरंगाबाद

एकूण (अ)

नगरपवरषद (2217 9779)



अ.क्र. महसलूी विभाग नागरी स्थावनक 
ससं्था

 प्रकल्प ककमत कें द्र वहस्सा राज्य वहस्सा नागरी स्थानीक 
स्िराज्य ससं्था

राज्य वहस्सा 
वितरण १ ला हफ्ता

कें द्र वहस्सा १ ला 
हफ्ता

एकूण वितरण

शासन वनणणय क्रमाकं :- स्िमअ2018/प्र.क्र.286/वनि-34, वदनाकं :  27 सप्टेंबर, 2018 ि ेवििरण पत्र  ( रक्कम रूपये)
स्िच्छ भारत वमशन

महानगरपावलका (2217975220 औरंगाबाद जालना 165239911 57833969 38555979 68849963 19277990 28916984 48194973
21 औरंगाबाद भमू 17048628 5967020 3978013 7103595 1989007 2983510 4972517
22 औरंगाबाद देगलूर 31102728 10885955 7257303 12959470 3628652 5442977 9071628
23 औरंगाबाद िजैापरू 22785641 7974974 5316650 9494017 2658325 3987487 6645812
24 औरंगाबाद नळदुगण 14438227 5053379 3368920 6015928 1684460 2526690 4211150
25 औरंगाबाद गंगाखेड 22044060 7715421 5143614 9185025 2571807 3857711 6429518
26 औरंगाबाद परतूर 15023147 5258101 3505401 6259645 1752700 2629051 4381751
27 औरंगाबाद पणुा 16524700 5783645 3855763 6885292 1927882 2891823 4819704
28 औरंगाबाद भोकरदान 16030842 5610795 3740530 6679518 1870265 2805397 4675662
29 औरंगाबाद पराडंा 15422035 5397712 3598475 6425848 1799237 2698856 4498093
30 औरंगाबाद सलूे 29703236 10396133 6930755 12376348 3465378 5198066 8663443
31 औरंगाबाद मुरूम 15427599 5399660 3599773 6428166 1799887 2699830 4499717
32 कोकण राजापरू 10765897 3768064 2512043 4485790 1256021 1884032 3140053
33 कोकण पालघर 31032224 10861278 7240852 12930094 3620426 5430639 9051065
34 नागपरू बल्लारपरू 45504188 15926466 10617644 18960078 5308822 7963233 13272055
35 नागपरू भद्रािती 23870641 8354724 5569816 9946100 2784908 4177362 6962270
36 नागपरू गडविरोली 19055000 6669250 4446167 7939583 2223083 3334625 5557708
37 नागपरू साकोली 11078100 3877335 2584890 4615875 1292445 1938668 3231113
38 नागपरू कान्हान-कपपरी 10633502 3721726 2481150 4430626 1240575 1860863 3101438
39 नागपरू िानाडोंगरी 15105105 5286787 3524525 6293794 1762262 2643393 4405655
40 नावशक निापरू 23362336 8176818 5451212 9734307 2725606 4088409 6814015
41 नावशक राहूरी 29189936 10216478 6810985 12162473 3405493 5108239 8513732
42 नावशक िरणगाि 26620961 9317336 6211558 11092067 3105779 4658668 7764447
43 नावशक शहादा 53799087 18829680 12553120 22416286 6276560 9414840 15691400
44 नावशक जामखेड 26917561 9421146 6280764 11215650 3140382 4710573 7850955
45 नावशक श्रीगोंदा 27180682 9513239 6342159 11325284 3171080 4756619 7927698
46 नावशक तळोदा 28970039 10139514 6759676 12070850 3379838 5069757 8449595



अ.क्र. महसलूी विभाग नागरी स्थावनक 
ससं्था

 प्रकल्प ककमत कें द्र वहस्सा राज्य वहस्सा नागरी स्थानीक 
स्िराज्य ससं्था

राज्य वहस्सा 
वितरण १ ला हफ्ता

कें द्र वहस्सा १ ला 
हफ्ता

एकूण वितरण

शासन वनणणय क्रमाकं :- स्िमअ2018/प्र.क्र.286/वनि-34, वदनाकं :  27 सप्टेंबर, 2018 ि ेवििरण पत्र  ( रक्कम रूपये)
स्िच्छ भारत वमशन

महानगरपावलका (2217975247 नावशक शेिगाि 24953679 8733788 5822525 10397366 2911263 4366894 7278157
48 पणेु इिलकरंजी 262101110 91735389 61156926 109208796 30578463 45867694 76446157
49 पणेु जुन्नर 21535958 7537585 5025057 8973316 2512528 3768793 6281321
50 पणेु अक्कलकोट 43603744 15261310 10174207 18168227 5087103 7630655 12717758
51 पणेु करमाळा 20301312 7105459 4736973 8458880 2368486 3552730 5921216
52 पणेु वशरूर 34378860 12032601 8021734 14324525 4010867 6016301 10027168
53 पुणे आष्टा 17957431 6285101 4190067 7482263 2095034 3142550 5237583
54 पणेु तासगाि 35441701 12404595 8269730 14767375 4134865 6202298 10337163

एकूण (ब) 2053508855 718728101 479152067 855628691 239576034 359364039 598940072

अ.क्र. महसलूी विभाग नागरी स्थावनक 
ससं्था

 प्रकल्प ककमत कें द्र वहस्सा राज्य वहस्सा नागरी स्थानीक 
स्िराज्य ससं्था

राज्य वहस्सा 
वितरण १ ला हफ्ता

कें द्र वहस्सा १ ला 
हफ्ता

एकूण वितरण

1 नावशक वशडी 30623670 10718285 7145523 12759863 3572762 5359142 8931903
एकूण (क) 30623670 10718285 7145523 12759863 3572762 5359142 8931903

3582208756 1253773068 835848712 1492586981 417924357 626886521 1044810877एकूण (अ+ब+क)

(कैलास बधान)

उप सचिव, महाराष्ट्र  शासन

 नगरपिंायत (2217 9797)
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