
स्वच्छ महाराष्ट्र अभभयान (नागरी) अतंगगत 
माभहती भिक्षण व संवाद खर्चाकभरता भनधी 
भवतरीत करण्याबाबत. (कें द्र व राज्य भहस्सा) 
भवत्तीय वर्ग 2017-18 व 2018-19  
(रूपये 18.95 कोटी ) 
 

महाराष्ट्र िासन 
  नगर भवकास भवभाग 

िासन भनणगय क्रमाकं: स्वमअ-२०१८/प्र.क्र. 260/नभव-३४ 
हुतात्मा राजगुरू र्चौक, मादाम कामा मागग, 

मंत्रालय, मंुबई-४०० ०३२ 
भदनाकं:  7 सप्टेंबर, २०१८. 

वार्चा:  
1) कें द्र िासनाच्या नगरभवकास मंत्रालयार्चे आदेि क्रमाकं F. No. 1/7/2015-SBM-I  

(e-file #. 3104706), भदनाकं 1२  जुल,ै २०१८. 
2) िासन भनणगय, नगर भवकास भवभाग, क्रमाकं: स्वभाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नभव-३४,   

भदनाकं १५.०५.२०१५ 
3) िासन भनणगय, नगर भवकास भवभाग, क्रमाकं: स्वभाअ-२०१५/प्र. क्र. 54/नभव-३४,   

भदनाकं 27.०4.२०१7 
4)  समक्रमांकार्चा भदनांक 2 ऑगस्ट, 2018 र्चा िासन भनणगय.  

िासन भनणगय: 
देिातील सवग िहरे पूणगपणे स्वच्छ, भनरोगी आभण राहण्यायोग्य करणे आभण सवग नागभरकानंा 

स्वच्छ व र्चागंले आरोग्य आभण पयावरण भमळावे तसेर्च देिातील सवग साभंवधाभनक िहरानंा 
स्वच्छतेर्ची आभण या िहरामधील नागरीकानंा घरगुती िौर्चालयारं्ची सुभवधा उपलब्ध करून देणे, या 
उदे्दिाने कें द्र िासनाने “स्वच्छ भारत अभभयान (नागरी)” र्ची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. या 
अभभयानाच्या धतीवर राज्यामध्ये संदभाधीन क्रमाकं २ येथील िासन भनणगयान्वये “स्वच्छ महाराष्ट्र 
अभभयान (नागरी)” राबभवण्यात येत आहे.  
2. स्वच्छ भारत अभभयानातंगगत कें द्र िासनाने माभहती भिक्षण व संवाद खर्चाकभरता सन २०१८-
१९ या आर्थथक वर्ात राज्यासाठी भवतरीत केलेला पभहल्या हप्त्यार्चा भनधी रुपये 9.79 कोटी (रूपये 
नऊ कोटी एकोणऐंिी  लक्ष फक्त) संदभाधीन क्रमांक 4 च्या िासन भनणगयान्वये भवतरीत करण्यात 
आला आहे. तसेर्च संदभाधीन क्रमाकं ३ च्या िासन भनणगयान्वये भवतरीत रूपय ५ कोटी र्चा                                      
राज्य भहस्सा भवतरीत करून आहरीत करण्यात आला आहे. सदर भनधी पकैी रूपये व कें द्रीय भहस्सा 
असे एकूण रूपय े 16.31 कोटी इतका भनधी तसेर्च गत वर्ी भवतरीत भनधीतील अभवतरीत  रूपय े
3.33 कोटी मधील भनधी असे एकूण रूपय े18.95 कोटीर्चा भनधी सोबत भववरण पत्र “अ”,“ब” व 
“क” मध्य ेनमूद केल्यानुसार संबंभधत नागरी स्वराज्य संस्थानंा भवतरीत करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे.   

 



 
 

िासन भनणगय क्रमांक: स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.260/नभव-३४ 

पषृ्ट्ठ 2 पैकी 2  

३. सदर भनधी आहभरत करण्यासाठी राज्य अभभयान संर्चालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभभयान 
(नागरी) यानंा आहरण व संभवतरण अभधकारी तसेर्च भनयंत्रक अभधकारी म्हणनू घोभर्त करण्यात येत 
आहे. त्यानंी सदर रकमेर्च े देयक तयार कराव े व ते अभधदान व लेखा कायालय, मंुबई याचं्याकडे 
तात्काळ सादर करून सदर भनधी आहभरत करून धनादेि प्राप्त करून घेण्यात यावा. सदर भनधीर्च े
नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थाभनहाय वाटप संबंभधत नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थानंा करण्यार्ची 
कायगवाही राज्य अभभयान संर्चालकानंी करावी.  

४. संदभाधीन क्रमाकं ३ येथील िासन भनणगयातील अन्य बाबी कायम राहतील. 

5. सदर िासन भनणगय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यार्चा संकेताकं    201809071610425125 असा आहे. हा आदेि 
भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाभंकत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्रार्चे राज्यपाल याचं्या आदेिानुसार व नावाने,  

  
               

        (कैलास बधान) 
        उप सभर्चव, महाराष्ट्र िासन 
प्रत, 

१. मा .मुख्यमंत्री महोदयांर्च ेप्रधान सभर्चव, मंत्रालय, मंुबई. 
२. मा .राज्यमंत्री (नगर भवकास) यांर्च ेखाजगी सभर्चव, मंत्रालय, मंुबई. 
३. अपर मुख्य सभर्चव, भवत्त, भनयोजन भवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-१, मंुबई. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-२, नागपूर. 
६. प्रधान सभर्चव (नभव-2), नगर भवकास भवभाग, मंत्रालय, मंुबई 32. 
७. आयुक्त तथा संर्चालक, नगरपभरर्द संर्चालनालय, मंुबई. 
८. आयुक्त, महानगरपाभलका (सवग) 
९. राज्य अभभयान संर्चालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभभयान (नागरी), मंुबई. 
१०. संर्चालक, लेखा व कोर्ागारे, मंुबई. 
११. अभधदान व लेखाभधकारी, फोटग, 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, कोकण भवन, नवी मंुबई. 
१६. भनवडनस्ती, नभव-३४. 

  

 



अ.क्र. महसूली विभाग महानगरपावलका रक्कम
1 कोकण ठाणे 700000
2 कोकण निी म ुंबई 700000
3 कोकण कल्याण-डोंवबिली 700000
4 कोकण उल्हासनगर 700000
5 कोकण वभिुंडी-वनजामपूर 700000
6 कोकण वमरा-भाईुंदर 700000
7 कोकण िसई-विरार 700000
8 कोकण पनिले 700000
9 नाविक नाविक 700000

10 नाविक मालेगाि 700000
11 नाविक जळगाि 700000
12 नाविक अहमदनगर 700000
13 नाविक ध ळे 700000
14 प णे पपपरी-पिंिंिड 700000
15 प णे प णे 700000
16 प णे साुंगली-वमरज-क पिाड 700000
17 प णे सोलापूर 700000
18 प णे कोल्हापूर 700000
19 औरुंगाबाद औरुंगाबाद 700000
20 औरुंगाबाद नाुंदेड-िाघाळ 700000
21 औरुंगाबाद परभणी 700000
22 औरुंगाबाद लातूर 700000
23 नागपूर नागपूर 700000
24 नागपूर िंुंद्रपूर 700000
25 अमरािती अकोला 700000
26 अमरािती अमरािती 700000

18200000एकूण

स्िच्छ महाराष्ट्र अवभयान (नागरी ) अुंतगगत मावहती विक्षण ि सुंिाद खिंाकवरता वनधी 
वितरीत करण्याबाबत . (कें द्र ि राज्य वहस्सा )

िासन वनणगय क्रमाुंक: स्िमअ-२०१८/प्र.क्र. 260/नवि-३४,          वद. 7.9.2018,  
िंे सहपत्र वििरण पत्र "अ" (महानगरपावलका )



अ.
क्र.

महसूली विभाग विल्हा नागरी स्थानीक 
स्िराज्य संस्था

िगग रक्कक्कम

1 कोकण ठाणे अंबरनाथ अ 600000
2 कोकण ठाणे कुळगाि-बदलापूर अ 600000
3 कोकण पालघर डहाणू ब 500000
4 कोकण पालघर पालघर ब 500000
5 कोकण रायगड खोपोली ब 500000
6 कोकण रत्नावगरी विपपळूण ब 500000
7 कोकण रत्नावगरी रत्नावगरी ब 500000
8 कोकण पालघर िव्हार क 450000
9 कोकण रायगड अवलबाग क 450000

10 कोकण रायगड महाड क 450000
11 कोकण रायगड पेण क 450000
12 कोकण रायगड रोहा क 450000
13 कोकण रायगड उरण क 450000
14 कोकण रायगड मुरूड-िंविरा क 450000
15 कोकण रायगड श्रीिर्गन क 450000
16 कोकण रायगड माथेरान क 450000
17 कोकण रायगड किगत क 450000
18 कोकण रत्नावगरी खेड क 450000
19 कोकण रत्नावगरी रािापूर क 450000
20 कोकण ससरु्दुगग मालिण क 450000
21 कोकण ससरु्दुगग िेंगुाला क 450000
22 कोकण ससरु्दुगग साितंिाडी क 450000
23 नाविक िळगाि भसुािळ अ 600000
24 नाविक नंदुरबार नंदुरबार अ 600000
25 नाविक नाविक मनमाड ब 500000
26 नाविक नाविक येिला ब 500000
27 नाविक नाविक वसन्नर ब 500000
28 नाविक नंदुरबार िहादा ब 500000
29 नाविक रु्ळे दोडाईंिा िरिडे ब 500000
30 नाविक रु्ळे विरपूर िरिडे ब 500000
31 नाविक िळगाि अंमळनेर ब 500000
32 नाविक िळगाि िाळीसगाि ब 500000
33 नाविक िळगाि िोपडा ब 500000
34 नाविक िळगाि पािोरा ब 500000
35 नाविक िळगाि िामनेर ब 500000
36 नाविक अहमदनगर श्रीरामपूर ब 500000
37 नाविक अहमदनगर संगमनेर ब 500000
38 नाविक अहमदनगर कोपरगाि ब 500000
39 नाविक नाविक इगतपूरी क 450000
40 नाविक नाविक नादंगाि क 450000
41 नाविक नाविक त्रंबकेश्वर क 450000

स्िच्छ महाराष्ट्र अवभयान (नागरी ) अंतगगत मावहती विक्षण ि संिाद खिाकवरता वनर्ी 
वितरीत करण्याबाबत . (कें द्र ि राज्य वहस्सा )

 िे सहपत्र वििरण पत्र "ब" (नगरपवरषद )

िासन वनणगय क्रमाकं : स्िमअ -२०१८/प्र.क्र. 260/नवि-३४,वद. 7 .9.2018



 िे सहपत्र वििरण पत्र "ब" (नगरपवरषद )

िासन वनणगय क्रमाकं : स्िमअ -२०१८/प्र.क्र. 260/नवि-३४,वद. 7 .9.2018

42 नाविक नाविक भगुर क 450000
43 नाविक नाविक साटाणा क 450000
44 नाविक नाविक िादंिड क 450000
45 नाविक नंदुरबार तळोदा क 450000
46 नाविक नंदुरबार निापूर क 450000
47 नाविक िळगाि फैिपूर क 450000
48 नाविक िळगाि भडगाि क 450000
49 नाविक िळगाि िरणगाि क 450000
50 नाविक िळगाि यािल क 450000
51 नाविक िळगाि रािरे क 450000
52 नाविक िळगाि सािदा क 450000
53 नाविक िळगाि पारोळा क 450000
54 नाविक िळगाि र्रणगाि क 450000
55 नाविक िळगाि एरंडोल क 450000
56 नाविक अहमदनगर राहूरी क 450000
57 नाविक अहमदनगर पाथडी क 450000
58 नाविक अहमदनगर राहता क 450000
59 नाविक अहमदनगर श्रीगोंदा क 450000
60 नाविक अहमदनगर देिळाली प्रिरा क 450000
61 नाविक अहमदनगर िेिगाि क 450000
62 नाविक अहमदनगर िामखेड क 450000
63 पुणे सातारा सातारा अ 600000
64 पुणे सोलापूर बािी अ 600000
65 पुणे कोल्हापूर इिलकरंिी अ 600000
66 पुणे पुणे बारामती अ 600000
67 पुणे पुणे दौंड ब 500000
68 पुणे पुणे लोणािळा ब 500000
69 पुणे पुणे तळेगाि ब 500000
70 पुणे सातारा कऱ्हाड ब 500000
71 पुणे सातारा फलटण ब 500000
72 पुणे सागंली इस्लामपूर ब 500000
73 पुणे सागंली विटा ब 500000
74 पुणे सोलापूर पंढरपूर ब 500000
75 पुणे सोलापूर अक्ककलकोट ब 500000
76 पुणे कोल्हापूर ियससगपूर ब 500000
77 पुणे पुणे सासिड क 450000
78 पुणे पुणे िेिूरी क 450000
79 पुणे पुणे इंदापूर क 450000
80 पुणे पुणे विरूर क 450000
81 पुणे पुणे आळंदी क 450000
82 पुणे पुणे िुन्नर क 450000
83 पुणे पुणे रािगुरूनगर क 450000
84 पुणे पुणे िाकण क 450000
85 पुणे पुणे भोर क 450000
86 पुणे सातारा रवहमतपूर क 450000
87 पुणे सातारा महाबळेश्वर क 450000



 िे सहपत्र वििरण पत्र "ब" (नगरपवरषद )

िासन वनणगय क्रमाकं : स्िमअ -२०१८/प्र.क्र. 260/नवि-३४,वद. 7 .9.2018

88 पुणे सातारा म्हसिड क 450000
89 पुणे सातारा िाई क 450000
90 पुणे सातारा पािगणी क 450000
91 पुणे सागंली तासगाि क 450000
92 पुणे सागंली ित क 450000
93 पुणे सागंली आष्ट्टा क 450000
94 पुणे सागंली पलूस क 450000
95 पुणे सोलापूर करमाळा क 450000
96 पुणे सोलापूर सागंोला क 450000
97 पुणे सोलापूर मंगळिढेा क 450000
98 पुणे सोलापूर मैदगी क 450000
99 पुणे सोलापूर दुर्नी क 450000

100 पुणे सोलापूर कुरूडिाडी क 450000
101 पुणे सोलापूर मोहोळ क 450000
102 पुणे कोल्हापूर पन्हाळा क 450000
103 पुणे कोल्हापूर मलकापूर क 450000
104 पुणे कोल्हापूर मुरगुड क 450000
105 पुणे कोल्हापूर िडगाि क 450000
106 पुणे कोल्हापूर गडसहग्लि क 450000
107 पुणे कोल्हापूर कुरंूदिाड क 450000
108 पुणे कोल्हापूर कागल क 450000
109 पुणे कोल्हापूर हुपरी क 450000
110 पुणे कोल्हापूर विरोळ क 450000
111 औरंगाबाद िालना िालना अ 600000
112 औरंगाबाद बीड बीड अ 600000
113 औरंगाबाद लातूर उदगीर अ 600000
114 औरंगाबाद उस्मानाबाद उस्मानाबाद अ 600000
115 औरंगाबाद औरंगाबाद वसल्लोड ब 500000
116 औरंगाबाद औरंगाबाद कन्नड ब 500000
117 औरंगाबाद औरंगाबाद पैठण ब 500000
118 औरंगाबाद औरंगाबाद ििैापूर ब 500000
119 औरंगाबाद लातूर अहमदपूर ब 500000
120 औरंगाबाद परभणी गंगाखेड ब 500000
121 औरंगाबाद परभणी सितूर ब 500000
122 औरंगाबाद परभणी सेलू ब 500000
123 औरंगाबाद सहगोली सहगोली ब 500000
124 औरंगाबाद सहगोली बसमतनगर ब 500000
125 औरंगाबाद बीड अंबेिोगाई ब 500000
126 औरंगाबाद बीड मािलगाि ब 500000
127 औरंगाबाद बीड परळी ििैनाथ ब 500000
128 औरंगाबाद नादेंड देगलूर ब 500000
129 औरंगाबाद औरंगाबाद खुल्ताबाद क 450000
130 औरंगाबाद औरंगाबाद गंगापूर क 450000
131 औरंगाबाद िालना अंबड क 450000
132 औरंगाबाद िालना भोकरदान क 450000
133 औरंगाबाद िालना परतूर क 450000
134 औरंगाबाद परभणी मानित क 450000
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135 औरंगाबाद परभणी सोनपेठ क 450000
136 औरंगाबाद परभणी पुणा क 450000
137 औरंगाबाद परभणी पाथरी क 450000
138 औरंगाबाद सहगोली कळमनुरी क 450000
139 औरंगाबाद नादेंड वबलोली क 450000
140 औरंगाबाद नादेंड उमरी क 450000
141 औरंगाबाद नादेंड मुदखेड क 450000
142 औरंगाबाद नादेंड कंर्ार क 450000
143 औरंगाबाद नादेंड हदगाि क 450000
144 औरंगाबाद नादेंड र्माबाद क 450000
145 औरंगाबाद नादेंड कंुडलिाडी क 450000
146 औरंगाबाद नादेंड मुखेड क 450000
147 औरंगाबाद नादेंड वकनिट क 450000
148 औरंगाबाद नादेंड भोकर क 450000
149 औरंगाबाद नादेंड लोहा क 450000
150 औरंगाबाद लातूर वनलंगा क 450000
151 औरंगाबाद लातूर औसा क 450000
152 औरंगाबाद उस्मानाबाद तुळिापूर क 450000
153 औरंगाबाद उस्मानाबाद उमरगा क 450000
154 औरंगाबाद उस्मानाबाद भमु क 450000
155 औरंगाबाद उस्मानाबाद पराडंा क 450000
156 औरंगाबाद उस्मानाबाद मुरूम क 450000
157 औरंगाबाद उस्मानाबाद नळदुगग क 450000
158 औरंगाबाद उस्मानाबाद कळंब क 450000
159 औरंगाबाद बीड गेिराई क 450000
160 औरंगाबाद बीड र्ारूर क 450000
161 नागपूर िर्ा िर्ा अ 600000
162 नागपूर िर्ा गोंदीया अ 600000
163 नागपूर गोंदीया सहगणघाट अ 600000
164 नागपूर नागपूर कामठी ब 500000
165 नागपूर नागपूर उमरेड ब 500000
166 नागपूर नागपूर काटोल ब 500000
167 नागपूर नागपूर िाडी ब 500000
168 नागपूर िर्ा आिी ब 500000
169 नागपूर भडंारा भडंारा ब 500000
170 नागपूर भडंारा तुमसर ब 500000
171 नागपूर िंद्रपूर बल्लारपूर ब 500000
172 नागपूर िंद्रपूर भद्रािती ब 500000
173 नागपूर िंद्रपूर िरोरा ब 500000
174 नागपूर गडविरोली गडविरोली ब 500000
175 नागपूर नागपूर रामटेक क 450000
176 नागपूर नागपूर खापा क 450000
177 नागपूर नागपूर कळमेश्वर क 450000
178 नागपूर नागपूर मोिाड क 450000
179 नागपूर नागपूर सािनेर क 450000
180 नागपूर नागपूर नरखेड क 450000
181 नागपूर नागपूर मोहपा क 450000
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182 नागपूर नागपूर कन्हानसपपरी क 450000
183 नागपूर नागपूर िानाडोंगरी क 450000
184 नागपूर नागपूर बुटीबोरी क 450000
185 नागपूर िर्ा पुलगाि क 450000
186 नागपूर िर्ा देिळी क 450000
187 नागपूर िर्ा सिदी क 450000
188 नागपूर भडंारा पािनी क 450000
189 नागपूर भडंारा साकोली क 450000
190 नागपूर Gondiअ वतरोडा क 450000
191 नागपूर िंद्रपूर रािूरा क 450000
192 नागपूर िंद्रपूर मुल क 450000
193 नागपूर िंद्रपूर ब्रम्हपूरी क 450000
194 नागपूर िंद्रपूर गडिादूंर क 450000
195 नागपूर िंद्रपूर नागवभड क 450000
196 नागपूर िंद्रपूर देसाईगंि क 450000
197 नागपूर िंद्रपूर विमूर क 450000
198 अमरािती अमरािती आिलपूर अ 600000
199 अमरािती यितमाळ यितमाळ अ 600000
200 अमरािती बुलढाणा बुलढाणा ब 500000
201 अमरािती बुलढाणा विखली ब 500000
202 अमरािती बुलढाणा खामगाि ब 500000
203 अमरािती बुलढाणा मलकापूर ब 500000
204 अमरािती बुलढाणा मेहेकर ब 500000
205 अमरािती बुलढाणा िेगाि ब 500000
206 अमरािती बुलढाणा नादूंरा ब 500000
207 अमरािती अकोला अकोट ब 500000
208 अमरािती अकोला मुतीिापूर ब 500000
209 अमरािती अकोला बाळापूर ब 500000
210 अमरािती िाविम कारंिा ब 500000
211 अमरािती िाविम िाविम ब 500000
212 अमरािती अमरािती अंिनगाि सूिी ब 500000
213 अमरािती अमरािती िरूड ब 500000
214 अमरािती यितमाळ िणी ब 500000
215 अमरािती यितमाळ पुसद ब 500000
216 अमरािती यितमाळ वदग्रस ब 500000
217 अमरािती यितमाळ उमरखेड ब 500000
218 अमरािती बुलढाणा िळगाि िामोद क 450000
219 अमरािती बुलढाणा देऊळगािरािा क 450000
220 अमरािती बुलढाणा लोणार क 450000
221 अमरािती बुलढाणा वसदखेडरािा क 450000
222 अमरािती अकोला तेल्हारा क 450000
223 अमरािती अकोला पातुर क 450000
224 अमरािती िाविम मंगळरूळवपर क 450000
225 अमरािती िाविम वरसोड क 450000
226 अमरािती अमरािती मोिी क 450000
227 अमरािती अमरािती दयापूर क 450000
228 अमरािती अमरािती िादूंर रेल्िे क 450000
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229 अमरािती अमरािती िादूंरबािार क 450000
230 अमरािती अमरािती र्ामणगाि रेल्िे क 450000
231 अमरािती अमरािती िेंदुिना घाट क 450000
232 अमरािती अमरािती विखलदारा क 450000
233 अमरािती यितमाळ दारव्हा क 450000
234 अमरािती यितमाळ पाढंरकिडा क 450000
235 अमरािती यितमाळ घाटंिी क 450000
236 अमरािती यितमाळ नेरनबाबपूर क 450000
237 अमरािती यितमाळ अणी क 450000

112800000एकूण



1 कोकण पालघर तलासरी 450000
2 कोकण पालघर मोखाडा 450000
3 कोकण पालघर विक्रमगड 450000
4 कोकण पालघर िाडा 450000
5 कोकण ठाणे मुरबाड 450000
6 कोकण ठाणे शहापूर 450000
7 कोकण रायगड माणगाि 450000
8 कोकण रायगड तळा 450000
9 कोकण रायगड खालपूर 450000

10 कोकण रायगड पोलादपूर 450000
11 कोकण रायगड म्हसाळा 450000
12 कोकण रत्नावगरी देिरूख 450000
13 कोकण रत्नावगरी लाांजा 450000
14 कोकण रत्नावगरी दापोली 450000
15 कोकण रत्नावगरी मांडणगड 450000
16 कोकण रत्नावगरी गुहागर 450000
17 कोकण ससधुदुगग कणकिली 450000
18 कोकण ससधुदुगग कुडळ 450000
19 कोकण ससधुदुगग बाभिे-िभैििाडी 450000
20 कोकण ससधुदुगग कसाई-दोडामागग 450000
21 कोकण ससधुदुगग देिगड जामसांडे 450000
22 नावशक नावशक सदडोरी 450000
23 नावशक नावशक कळिण 450000
24 नावशक नावशक वनफाड 450000
25 नावशक नावशक देिळा 450000
26 नावशक नावशक पेठ 450000
27 नावशक नावशक सुरगणा 450000
28 नावशक नांदुरबार धडगाि 450000
29 नावशक धुळे ससदखेडा 450000
30 नावशक धुळे साक्री 450000
31 नावशक जळगाि बोधिड 450000
32 नावशक जळगाि मुक्ताईनगर 450000
33 नावशक जळगाि शेंदुणी 450000
34 नावशक अहमदनगर वशडी 450000
35 नावशक अहमदनगर कजगत 450000
36 नावशक अहमदनगर अकोले 450000
37 नावशक अहमदनगर पारनेर 450000
38 नावशक अहमदनगर नेिासा 450000
39 पुणे कोल्हापूर आजरा 450000
40 पुणे पुणे िडगाि 450000
41 पुणे सातारा मलकापूर 450000
42 पुणे सातारा लोणांद 450000
43 पुणे सातारा कोरेगाि 450000
44 पुणे सातारा िडूज 450000
45 पुणे सातारा पाटण 450000

स्िच्छ महाराष्ट्र अवभयान (नागरी) अांतगगत मावहती वशक्षण ि सांिाद खर्चाकवरता वनधी वितरीत 
करण्याबाबत . (कें द्र ि राज्य वहस्सा)
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46 पुणे सातारा दवहिडी 450000
47 पुणे सातारा खांडाळा 450000
48 पुणे सातारा मेढा 450000
49 पुणे साांगली किठेमहांकाळ 450000
50 पुणे साांगली वशराळा 450000
51 पुणे साांगली कडेगाि 450000
52 पुणे साांगली खानापूर 450000
53 पुणे साांगली आटपाडी 450000
54 पुणे सोलापूर माळवशरस 450000
55 पुणे सोलापूर माढा 450000
56 औरांगाबाद औरांगाबाद फुलाांब्री 450000
57 औरांगाबाद औरांगाबाद सोयगाि 450000
58 औरांगाबाद परभणी पालम 450000
59 औरांगाबाद सहगोली औढया नागनाथ 450000
60 औरांगाबाद सहगोली सेनगाि 450000
61 औरांगाबाद जालना मांठा 450000
62 औरांगाबाद जालना जाफ्राबाद 450000
63 औरांगाबाद जालना बदनापूर 450000
64 औरांगाबाद जालना घनसाांगिी 450000
65 औरांगाबाद नाांदेड नायगाि 450000
66 औरांगाबाद नाांदेड अधापूर 450000
67 औरांगाबाद नाांदेड वहमायतनगर 450000
68 औरांगाबाद नाांदेड माहूर 450000
69 औरांगाबाद लातूर र्चाकूर 450000
70 औरांगाबाद लातूर देिणी 450000
71 औरांगाबाद लातूर रेणापूर 450000
72 औरांगाबाद लातूर वशरूर अनांतपाळ 450000
73 औरांगाबाद लातूर जळकोट 450000
74 औरांगाबाद उस्मानाबाद िाशी 450000
75 औरांगाबाद उस्मानाबाद लोहारा 450000
76 औरांगाबाद बीड केज 450000
77 औरांगाबाद बीड पाटोदा 450000
78 औरांगाबाद बीड िडिणी 450000
79 औरांगाबाद बीड आष्ट्टा 450000
80 औरांगाबाद बीड वशरूर 450000
81 नागपूर नागपूर महादूला 450000
82 नागपूर नागपूर वभिापूर 450000
83 नागपूर नागपूर मौदा 450000
84 नागपूर नागपूर कुही 450000
85 नागपूर नागपूर सहगणा 450000
86 नागपूर नागपूर पारवशिणी 450000
87 नागपूर िधा समुद्रपूर 450000
88 नागपूर िधा सेलू 450000
89 नागपूर िधा अष्ट्टी 450000
90 नागपूर िधा कारांजा 450000
91 नागपूर भांडारा लाखणी 450000
92 नागपूर भांडारा लाखांदूर 450000
93 नागपूर भांडारा मोहाडी 450000
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94 नागपूर गोंदीया अजुगनी 450000
95 नागपूर गोंदीया देिरी 450000
96 नागपूर गोंदीया सडक अजुगनी 450000
97 नागपूर गोंदीया गोरेगाि 450000
98 नागपूर गोंदीया सालेकसा 450000
99 नागपूर गोंदीया आमगाि 450000

100 नागपूर र्चांद्रपूर सशदेिाही 450000
101 नागपूर र्चांद्रपूर सािली 450000
102 नागपूर र्चांद्रपूर गोंडसपपरी 450000
103 नागपूर र्चांद्रपूर पोंभणुा 450000
104 नागपूर र्चांद्रपूर कोरपना 450000
105 नागपूर र्चांद्रपूर जीिती 450000
106 नागपूर गडवर्चरोली आरमोरी 450000
107 नागपूर गडवर्चरोली र्चामोशी 450000
108 नागपूर गडवर्चरोली अहेरी 450000
109 नागपूर गडवर्चरोली वसरोंर्चा 450000
110 नागपूर गडवर्चरोली कुरखेडा 450000
111 नागपूर गडवर्चरोली एटापल्ली 450000
112 नागपूर गडवर्चरोली धानोरा 450000
113 नागपूर गडवर्चरोली कोरर्ची 450000
114 नागपूर गडवर्चरोली भामरागड 450000
115 नागपूर गडवर्चरोली मुलर्चेरा 450000
116 अमरािती अकोला बाशी टाकळी 450000
117 अमरािती िावशम मालेगाि जहाांगीर 450000
118 अमरािती िावशम मनोरा 450000
119 अमरािती अमरािती वतिसा 450000
120 अमरािती अमरािती धरणी 450000
121 अमरािती अमरािती नाांदगाि खाांडेश्वर 450000
122 अमरािती अमरािती भातकुली 450000
123 अमरािती यितमाळ राळेगाि 450000
124 अमरािती यितमाळ कळांब 450000
125 अमरािती यितमाळ महागाि 450000
126 अमरािती यितमाळ मारेगाि 450000
127 अमरािती यितमाळ बाभळुगाि 450000
128 अमरािती यितमाळ झरी 450000
129 अमरािती बुलढाणा मोताळा 450000
130 अमरािती बुलढाणा सांग्रामपूर 450000

58500000एकूण




