
पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – 411018 

नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग 

अनुक्रमलिका 

 

अ.क्र. योजनेचे नाव पान क्र. 

१ इ. ८ वी ते इ. १२ वी मधीि लवद्यार्थीनींना सायकि घेिसेाठी अर्थथसहाय्य   

२ इयत्ता १० वी मधीि मुिींना शैक्षलिक सालहत्य घेिेकामी अर्थथसहाय्य.  

३ मुिींना तािं लिक प्रलशक्षि ककिं वा अलभयािंलिकी पदालवका अभ्यासक्रमासाठी अर्थथसहाय्य. 

(प्रर्थमवर्ाथसाठी) 
 

४ इ. १२ वी निंतरचे वदै्यकीय  आलि अलभयािंलिकी पदवी पररक्षा यासारखे उच्च लशक्षि घिेा-या 

युवतींना अर्थथसहाय्य  ( प्रर्थमवर्ाथसाठी ) 
 

५ परदशेातीि उच्चलशक्षिसाठी लनवड झािेल्या युवतीस अर्थथसहाय्य  

६ मा. अटिलिहारी वाजपेयी -  लवधवा / घटस्फोटीत मलहिसे ककरकोळ स्वरुपाचा घरगुती व्यवसाय 

करण्यासाठी अर्थथसहाय्य 
 

७ पलहल्या अर्थवा दसु-या मुिीवर कुटुिंि लनयोजन शस्त्रकक्रया करिा-या मलहिेस अर्थथसहाय्य.  

८ मुिगी दत्तक घेिा-या दािंपत्यास अर्थथसहाय्य  

९  पाळिाघर सुरु करण्याकररता अर्थथसहाय्य.  

१० सालविीिाई फुिे पुरस्कार (सामालजक सिंस्र्था).  

११ सालविीिाई फुिे पुरस्कार (वैयलिक).  

१२ दीड वर्े पुिथ झािेल्या मलहिा िचतगटास अर्थथसहाय्य  

१३ १० वर्े पुिथ झािेल्या मलहिा िचतगटास अर्थथसहाय्य  

१४ लनभथया अलस्तत्व पुनवथसन योजना - अत्याचाररत मुिीिा / मलहिेिा पुनवथसनासाठी अर्थथसहाय्य  

१५ इ. ५ वी ते इ. १० वी मधीि मागासवगीय लवद्यार्थयाांना लशष्यवृत्ती   

१६ इ. ८ वी ते इ.१२वी मधीि मागासवगीय लवद्यार्थयाांना  सायकि घेिेसाठी अर्थथसहाय्य  

१७ इ. १२ वी निंतरचे  उच्च लशक्षि  घेिा-या  मागासवगीय लवद्यार्थाांना अर्थथसहाय्य (प्रर्थमवर्ाथसाठी)  

१८ मागासवगीय युवकािंना परदशेातीि उच्च लशक्षिासाठी अर्थथसहाय्य  

१९ मागासवगीय सहकारी गृहलनमाथि सिंस्र्थािंना घरिािंधिीसाठी अर्थथसहाय्य  

२० पिंलडत कदनदयाि उपाध्याय - कदव्यािंग लवद्यार्थयाांसाठी लशष्यवृत्ती ( इ. 1 िी त ेवय वर्थ 18 )  

२१ 

 कदव्यािंग लवद्यार्थयाांना १२ वी निंतरच ेवैद्यकीय आलि अलभयािंलिकी   यासारखे उच्च लशक्षि 

घेण्यासाठी अर्थथसहाय्य   ( प्रर्थमवर्ाथसाठी ) 
 

२२ कुष्ठ लपलडत व्यपििं ना अर्थथसहाय्य.  

२३  कदव्यािंग व्यिींना उपयुि साधन घेिेसाठी अर्थथसहाय्य  

२४  लवशेर् (मलतमिंद) व्यिींचा सािंभाळ करिा-या सिंस्र्थेस / पािकािंस अर्थथसहाय्य  



२५ पिंलडत दीनदयाि उपाध्याय कदव्यािंग कल्यािकारी ( अर्थथसहाय्य ) योजना  

२६ इ. १० वी मध्ये ८० ते ९०% गुि लमळािेल्या लवद्यार्थयाांना िक्षीस रक्कम दिेे  

२७ इ. १० वी मध्ये  ९०%  पेक्षा जास्त गुि लमळािेल्या लवद्यार्थयाांना िक्षीस रक्कम दिेे  

२८ इ. १२ वी मध्ये ८० ते ८०%  पेक्षा जास्त गुि लमळािेल्या लवद्यार्थयाांना िक्षीस रक्कम दिेे  

२९ इ. १ िी ते पदव्युत्तर लशक्षि घेिा-या  अनार्थ / लनराधार मुिािंना लशष्यवृत्ती  

३० एच.आय.व्ही. / एड्स िालधत मुिािंचा सािंभाळ करिा-या पािकािंना / सिंस्र्थािंना अर्थथसहाय्य  

३१ एच.आय.व्ही. / एड्स िालधतािंना मोफत PMPML िस पास  

 

  



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – १८ 

नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग – मलहिा व िािकल्याि योजना 

 

अ.क्र. लवर्य योजनेची मालहती 

१ योजनेचे नाव इ. ८ वी त ेइ. १२ वी मधीि लवद्यार्थीनींना सायकि घिेसेाठी अर्थथसहाय्य  

२ आवश्यक कागदपिे १.अजथदाराने अजाथसोित आधारकाडथची प्रत जोडिे ििंधनकारक. 

२.अजथदाराने अजाथसोित मतदार ओळखपि / मतदार यादीची प्रत या दोन्हींपैकी एक परुावा 

जोडावा.  ( स्वत:चे/ पािकािंचे ). 

३.  मागीि वर्ाथचे रक्कम रु. 2,00,000/- चे आत कुटुिंिाचे वार्र्थक उत्पन्न असिेिाितचा 

तहसीिदार यािंचेकडीि उत्पन्नाचा दाखिा अर्थवा २ िाखापयांत उत्पन्न नमूद असििे े

रेशनकाडथची प्रत. 

४.मागीि वर्ी उत्तीिथ झाल्याची गुिपिकाची प्रत ( ककमान ५०% गुि ) ज्या प्रमािपिावर 

CGPA नमूद असिे त्यािंच्या िाितीत ककमान CGPA 5.3 आवश्यक. 

५. अजथदारान ेखोटी / चुकीची कागदपिे सादर केल्याचे आढळुन आल्यास कायदेशीर कारवाई 

करिेत येईि. 

६. अजथ पाि झाल्याच ेया कायाथियामाफथ त कळलवल्यानिंतर सायकि खरेदी केल्याची GST 

निंिर असििेी पक्की पावती सादर करि ेआवश्यक राहीि. 

३ अिंलतम लनिथयासाठी 

िागिारा कािावधीीः- 
अजथ लस्वकारण्याच्या अिंलतम कदनािंकापासून २ मलहन े

 

४ 

अ) मालहती / अजाथचा 

नमुना  लमळण्याचे 

रठकािीः-    

खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

ि) अजथ लस्वकारण्याचे 

रठकािीः- 
खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

५ महाराष्ट्र  

महानगरपालिका 

अलधलनयम मधीि ज्या 

किमािंचे आधारे काम 

करिे आह ेत ेकिमीः- 

१) महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ६३ व ६६ नुसार. 

२)  महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ७२(अ),(ि),(क) नुसार.  

   

६ शासन लनिथय, आदशे, 

पररपिक, ठराव इ 

१) शासन लनिथय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नलव-१४ कद.१४ जुिै १९९३                                    

२) शासन पररपिक क्रमािंक-सिंकीिथ/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नलव-२७ कद. ८ लडसेंिर    

२०००    

३) शासन लनिथय क्रमािंक – सिंकीिथ २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नलव-२० कद.३० लडसेंिर, २००६  

४) महानगरपालिका  ठराव क्र. ४९६६ कदनािंक २/९/२००३   

 

 

  



७ लनिथय घिेारे अलधकारी  

अ. िाभार्थी पाि / अपाि ठरलवि े 

स्तर  पदनाम  लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  समुहसिंघटक  ५ कदवस 

दसुरा स्तर  समाजसेवक  ४ कदवस 

लतसरा स्तर  सहाय्यक समाज लवकास अलधकारी  ४ कदवस 

अिंलतम िाभार्थी यादी लनगथलमत 

करण्यास सक्षम अलधकारी  

समाज लवकास अलधकारी २ कदवस 

ि.) सक्षम सलमतीच्या मान्यतसेाठी लवर्यपि सादर करि े/ आदेश  लनगथत करि े 

स्तर  खचथ मयाथदा र.रु.  

१० िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाखाच ेवर  

लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  लिलपक  लिलपक  लिलपक   

 

 

एकुि कािावधी ४५ कदवस  

दसुरा स्तर  उपिेखापाि  उपिेखापाि  उपिेखापाि  

लतसरा स्तर  कायाथिय अलधक्षक   सहा. आयुि  सहा. आयिु  

लवर्यपि / आदेश  

लनगथलमत करण्यास 

सक्षम अलधकारी  

 सहा. आयुि  अलत. आयिु  आयुि  

 

८ आवश्यक फीीः-                                        शुल्क प्रलत अजथ र.रु. २०/-  

९ फी भरण्याची पध्दतीः-      रोख 

१० अिंलतम लनिथय लवहीत कािावधीमध्ये न घेतिा गले्यास 

ज्यािंना जिािदार  धरायचे त्यािंचे नाव व पदनाम        
१) अजथ तपासिी – समाजलवकास अलधकारी जिािदार 

राहतीि. 

२) प्रशासककय कामकाज - कायाथिय अलधक्षक जिािदार 

राहतीि. 

११ सेवा लवलहत कािावधीत पुरलविी न गले्यास 

ज्यािंच्याकडे तक्रार अजथ करता येईि तो अलधकारी व 

त्याचा दरुध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५                                                

 

सहा. आयिु, नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग तळ 

मजिा,  मुख्य इमारत, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

पपिंपरी ४११०१८     

e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in 

 



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – १८ 

नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग – मलहिा व िािकल्याि योजना 

अ.क्र. लवर्य योजनेची मालहती 

१ योजनेचे नाव इयत्ता १० वी मधीि मिुींना शकै्षलिक सालहत्य घिेकेामी अर्थथसहाय्य. 

२ आवश्यक कागदपिे १.अजथदाराने अजाथसोित आधारकाडथची प्रत जोडिे ििंधनकारक.. 

२.अजथदाराने अजाथसोित मतदार ओळखपि / मतदार यादीची प्रत या दोन्हींपैकी एक पुरावा 

जोडावा. (  पािकािंचे ). 

३. िाभार्थीच्या कुटुिंिाचे मागीि वर्ाथचे वार्र्थक उत्पन्न रक्कम रु. २,००,०००/- पयांत 

असिेिाितचा तहसीिदार यािंचेकडीि उत्पन्नाचा दाखिा, अर्थवा रेशनकाडथ ची प्रत. ( 

रेशनकाडथवर वार्र्थक उत्पन्न र. रु. २,००,०००/- पयांत नमूद असिे आवश्यक आह.े ) 

४. इयत्ता नववीचे गिुपिक. ( ककमान ६० % गुि आवश्यक ) 

३ अिंलतम लनिथयासाठी 

िागिारा कािावधीीः- 
अजथ लस्वकारण्याच्या अिंलतम कदनािंकापासून २ मलहने 

 

४ 

अ) मालहती / अजाथचा 

नमुना  लमळण्याचे 

रठकािीः-    

खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

ि) अजथ लस्वकारण्याचे 

रठकािीः- 
खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

५ महाराष्ट्र  

महानगरपालिका 

अलधलनयम मधीि ज्या 

किमािंचे आधारे काम 

करिे आह ेत ेकिमीः- 

१) महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ६३ व ६६ नसुार. 

२)  महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ७२(अ),(ि),(क) नसुार.  

   

६ शासन लनिथय, आदशे, 

पररपिक, ठराव इ. 

१) शासन लनिथय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नलव-१४ कद.१४ जुिै १९९३                                    

२) शासन पररपिक क्रमािंक-सिंकीिथ/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नलव-२७ कद. ८ लडसेंिर    

२०००    

३) शासन लनिथय क्रमािंक – सिंकीिथ २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नलव-२० कद.३० लडसेंिर, २००६  

४) महानगरपालिका  ठराव क्र. ४९६६ कदनािंक २/९/२००३   

 

 

  



७ लनिथय घिेारे अलधकारी  

अ. िाभार्थी पाि / अपाि ठरलवि े 

स्तर  पदनाम  लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  समुहसिंघटक  ५ कदवस 

दसुरा स्तर  समाजसेवक  ४ कदवस 

लतसरा स्तर  सहाय्यक समाज लवकास अलधकारी  ४ कदवस 

अिंलतम िाभार्थी यादी लनगथलमत 

करण्यास सक्षम अलधकारी  

समाज लवकास अलधकारी २ कदवस 

ि.) सक्षम सलमतीच्या मान्यतसेाठी लवर्यपि सादर करि े/ आदेश  लनगथत करिे  

स्तर  खचथ मयाथदा र.रु.  

१० िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाखाच ेवर  

लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  लिलपक  लिलपक  लिलपक   

 

 

एकुि कािावधी ४५ कदवस  

दसुरा स्तर  उपिेखापाि  उपिेखापाि  उपिेखापाि  

लतसरा स्तर  कायाथिय अलधक्षक   सहा. आयुि  सहा. आयिु  

लवर्यपि / आदेश  

लनगथलमत करण्यास 

सक्षम अलधकारी  

 सहा. आयुि  अलत. आयिु  आयुि  

 

८ आवश्यक फीीः-                                        शुल्क प्रलत अजथ र.रु. २०/-  

९ फी भरण्याची पध्दतीः-      रोख 

१० अिंलतम लनिथय लवहीत कािावधीमध्ये न घेतिा गले्यास 

ज्यािंना जिािदार  धरायचे त्यािंचे नाव व पदनाम        
१) अजथ तपासिी – समाजलवकास अलधकारी जिािदार 

राहतीि. 

२) प्रशासककय कामकाज - कायाथिय अलधक्षक जिािदार 

राहतीि. 

११ सेवा लवलहत कािावधीत पुरलविी न गले्यास 

ज्यािंच्याकडे तक्रार अजथ करता येईि तो अलधकारी व 

त्याचा दरुध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५                                                

 

सहा. आयिु, नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग तळ 

मजिा,  मुख्य इमारत, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

पपिंपरी ४११०१८     

e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in 

 

  



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – १८ 

नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग – मलहिा व िािकल्याि योजना 

अ.क्र. लवर्य योजनेची मालहती 

१ योजनेचे नाव मा. रामभाऊ म्हाळगी -   मिुींना तािंलिक प्रलशक्षि ककिं वा अलभयािंलिकी पदलवका 

अभ्यासक्रमासाठी अर्थथसहाय्य ( प्रर्थमवर्ाथसाठी ) 

 

२ आवश्यक कागदपिे १.अजथदाराने अजाथसोित आधारकाडथची प्रत जोडिे ििंधनकारक. 

२.अजथदाराने अजाथसोित मतदार ओळखपि / मतदार यादीची प्रत या दोन्हींपैकी एक पुरावा 

जोडावा. (  पािकािंचे ). 

३. .इ. १०वी / १२वी उत्तीिथ असल्याचे गुिपिक   

४. शासकीय /शासनमान्य सिंस्र्थचेे तािंलिक प्रलशक्षि ककिं वा अलभयािंलिकी पदलवका अभ्यासक्रमाचे 

प्रवेश प्रमािपिाची प्रत. 

५. िाभार्थीच्या कुटुिंिाचे मागीि वर्ाथचे वार्र्थक उत्पन्न र. रु. २,००,०००/-  पयांत 

असल्यािाितचा तहसीिदार यािंचेकडीि उत्पन्नाचा दाखिा अर्थवा र. रु. २,००,०००/- पयांत 

उत्पन्न असिेि ेरेशनकाडथची प्रत. 

 

३ अिंलतम लनिथयासाठी 

िागिारा कािावधीीः- 
अजथ लस्वकारण्याच्या अिंलतम कदनािंकापासून २ मलहन े

 

४ 

अ) मालहती / अजाथचा 

नमुना  लमळण्याचे 

रठकािीः-    

खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

ि) अजथ लस्वकारण्याचे 

रठकािीः- 
खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

५ महाराष्ट्र  

महानगरपालिका 

अलधलनयम मधीि ज्या 

किमािंचे आधारे काम 

करिे आह ेत ेकिमीः- 

१) महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ६३ व ६६ नसुार. 

२)  महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ७२(अ),(ि),(क) नसुार.  

   

६ शासन लनिथय, आदशे, 

पररपिक, ठराव इ 

१) शासन लनिथय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नलव-१४ कद.१४ जुिै १९९३                                    

२) शासन पररपिक क्रमािंक-सिंकीिथ/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नलव-२७ कद. ८ लडसेंिर    

२०००    

३) शासन लनिथय क्रमािंक – सिंकीिथ २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नलव-२० कद.३० लडसेंिर, २००६  

४) महानगरपालिका  ठराव क्र. ४९६६ कदनािंक २/९/२००३   

 

 

  



७ लनिथय घिेारे अलधकारी  

अ. िाभार्थी पाि / अपाि ठरलवि े 

स्तर  पदनाम  लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  समुहसिंघटक  ५ कदवस 

दसुरा स्तर  समाजसेवक  ४ कदवस 

लतसरा स्तर  सहाय्यक समाज लवकास अलधकारी  ४ कदवस 

अिंलतम िाभार्थी यादी लनगथलमत 

करण्यास सक्षम अलधकारी  

समाज लवकास अलधकारी २ कदवस 

ि.) सक्षम सलमतीच्या मान्यतसेाठी लवर्यपि सादर करि े/ आदेश  लनगथत करिे  

स्तर  खचथ मयाथदा र.रु.  

१० िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाखाच ेवर  

लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  लिलपक  लिलपक  लिलपक   

 

 

एकुि कािावधी ४५ कदवस  

दसुरा स्तर  उपिेखापाि  उपिेखापाि  उपिेखापाि  

लतसरा स्तर  कायाथिय अलधक्षक   सहा. आयुि  सहा. आयिु  

लवर्यपि / आदेश  

लनगथलमत करण्यास 

सक्षम अलधकारी  

 सहा. आयुि  अलत. आयिु  आयुि  

 

८ आवश्यक फीीः-                                        शुल्क प्रलत अजथ र.रु. २०/-  

९ फी भरण्याची पध्दतीः-      रोख 

१० अिंलतम लनिथय लवहीत कािावधीमध्ये न घेतिा गले्यास 

ज्यािंना जिािदार  धरायचे त्यािंचे नाव व पदनाम        
१) अजथ तपासिी – समाजलवकास अलधकारी जिािदार 

राहतीि. 

२) प्रशासककय कामकाज - कायाथिय अलधक्षक जिािदार 

राहतीि. 

११ सेवा लवलहत कािावधीत पुरलविी न गले्यास 

ज्यािंच्याकडे तक्रार अजथ करता येईि तो अलधकारी व 

त्याचा दरुध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५                                                

 

सहा. आयिु, नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग तळ 

मजिा,  मुख्य इमारत, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

पपिंपरी ४११०१८     

e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in 

 

  



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – १८ 

नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग – मलहिा व िािकल्याि योजना 

अ.क्र. लवर्य योजनेची मालहती 

१ योजनेचे नाव िोकनायक गोपीनार्थ मुिंडे - इयत्ता १२ वी निंतरच े( प्रर्थम वर्थ ) वदै्यकीय अभ्यासक्रम ( 

M.B.B.S., B.A.M.S., B.H.M.S., B.D.S., B.U.M.S,) M.B.A. आलि अलभयािंलिकी 

पदवी परीक्षा यासारख ेउच्च लशक्षि घणे्यासाठी अर्थथसहाय्य 

२ आवश्यक कागदपिे १.अजथदाराने अजाथसोित आधारकाडथची प्रत जोडिे ििंधनकारक.. 

२.अजथदाराने अजाथसोित मतदार ओळखपि / मतदार यादीची प्रत या दोन्हींपैकी एक पुरावा 

जोडावा. (  पािकािंचे ). 

३. िाभार्थीच्या कुटुिंिाचे मागीि वर्ाथचे वार्र्थक उत्पन्न रक्कम रु. 2,00,000 /- पयांत 

असिेिाितचा तहसीिदार यािंचेकडीि उत्पन्नाचा दाखिा, अर्थवा रेशनकाडथ ची प्रत.  

( रेशनकाडथवर वार्र्थक उत्पन्न र. रु. 2,00,000/- पयांत नमुद असिे आवश्यक आह.े) 

४. महालवद्याियात प्रवेश घेतल्यािाित फी भरििेी पावती, िोनाफाईड प्रमािपि इ.   

५. शासनाने लवलहत केिेल्या पद्धतीने गुिवते्तनुसार फ्रीसीट/ मरेीटसीट  प्रवेशपि. 

६. मागीि वार्र्थक परीक्षा उत्तीिथ झाल्याचे गुिपिकाची प्रत. 

३ अिंलतम लनिथयासाठी 

िागिारा कािावधीीः- 
अजथ लस्वकारण्याच्या अिंलतम कदनािंकापासून २ मलहन े

 

४ 

अ) मालहती / अजाथचा 

नमुना  लमळण्याचे 

रठकािीः-    

खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

ि) अजथ लस्वकारण्याचे 

रठकािीः- 
खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

५ महाराष्ट्र  

महानगरपालिका 

अलधलनयम मधीि ज्या 

किमािंचे आधारे काम 

करिे आह ेत ेकिमीः- 

१) महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ६३ व ६६ नसुार. 

२)  महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ७२(अ),(ि),(क) नसुार.  

   

६ शासन लनिथय, आदशे, 

पररपिक, ठराव इ 

१) शासन लनिथय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नलव-१४ कद.१४ जुिै १९९३                                    

२) शासन पररपिक क्रमािंक-सिंकीिथ/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नलव-२७ कद. ८ लडसेंिर    

२०००    

३) शासन लनिथय क्रमािंक – सिंकीिथ २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नलव-२० कद.३० लडसेंिर, २००६  

४) महानगरपालिका  ठराव क्र. ४९६६ कदनािंक २/९/२००३   

 

 

  



७ लनिथय घिेारे अलधकारी  

अ. िाभार्थी पाि / अपाि ठरलवि े 

स्तर  पदनाम  लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  समुहसिंघटक  ५ कदवस 

दसुरा स्तर  समाजसेवक  ४ कदवस 

लतसरा स्तर  सहाय्यक समाज लवकास अलधकारी  ४ कदवस 

अिंलतम िाभार्थी यादी लनगथलमत 

करण्यास सक्षम अलधकारी  

समाज लवकास अलधकारी २ कदवस 

ि.) सक्षम सलमतीच्या मान्यतसेाठी लवर्यपि सादर करि े/ आदेश  लनगथत करि े 

स्तर  खचथ मयाथदा र.रु.  

१० िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाखाच ेवर  

लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  लिलपक  लिलपक  लिलपक   

 

 

एकुि कािावधी ४५ कदवस  

दसुरा स्तर  उपिेखापाि  उपिेखापाि  उपिेखापाि  

लतसरा स्तर  कायाथिय अलधक्षक   सहा. आयुि  सहा. आयिु  

लवर्यपि / आदेश  

लनगथलमत करण्यास 

सक्षम अलधकारी  

 सहा. आयुि  अलत. आयिु  आयुि  

 

८ आवश्यक फीीः-                                        शुल्क प्रलत अजथ र.रु. २०/-  

९ फी भरण्याची पध्दतीः-      रोख 

१० अिंलतम लनिथय लवहीत कािावधीमध्ये न घेतिा गले्यास 

ज्यािंना जिािदार  धरायचे त्यािंचे नाव व पदनाम        
१) अजथ तपासिी – समाजलवकास अलधकारी जिािदार 

राहतीि. 

२) प्रशासककय कामकाज - कायाथिय अलधक्षक जिािदार 

राहतीि. 

११ सेवा लवलहत कािावधीत पुरलविी न गले्यास 

ज्यािंच्याकडे तक्रार अजथ करता येईि तो अलधकारी व 

त्याचा दरुध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५                                                

 

सहा. आयिु, नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग तळ 

मजिा,  मुख्य इमारत, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

पपिंपरी ४११०१८     

e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in 

 

  



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – १८ 

नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग – मलहिा व िािकल्याि योजना 

 

अ.क्र. लवर्य योजनेची मालहती 

१ योजनेचे नाव  स्व. प्रमोद महाजन – परदशेातीि उच्चलशक्षि / अभ्यासक्रमासाठी लनवड झािले्या 

यवुतीस अर्थथसहाय्य 

२ आवश्यक कागदपिे १.अजथदाराने अजाथसोित आधारकाडथची प्रत जोडिे ििंधनकारक.. 

२.अजथदाराने अजाथसोित मतदार ओळखपि / मतदार यादीची प्रत या दोन्हींपैकी एक पुरावा 

जोडावा. ( स्वत:चे/ पािकािंचे ). 

३. परदशेातीि उच्च लशक्षिाकररता लनवड झािेिाितची  कागदपिे तसेच लवद्यार्थीनीचा 

पासपोटथ व लवद्यार्थीनीचा लव्हसा इ. ची प्रत) 

४. प्रवेश घेतल्याचा पुरावा जसेकी िोनाफाईड / कॉिेजचे आयडी काडथ, प्रवेशपि इ. 

३ अिंलतम लनिथयासाठी 

िागिारा कािावधीीः- 
अजथ लस्वकारण्याच्या अिंलतम कदनािंकापासून २ मलहन े

 

४ 

अ) मालहती / अजाथचा 

नमुना  लमळण्याचे 

रठकािीः-    

खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

ि) अजथ लस्वकारण्याचे 

रठकािीः- 
खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

५ महाराष्ट्र  

महानगरपालिका 

अलधलनयम मधीि ज्या 

किमािंचे आधारे काम 

करिे आह ेत ेकिमीः- 

१) महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ६३ व ६६ नसुार. 

२)  महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ७२(अ),(ि),(क) नसुार.  

   

६ शासन लनिथय, आदशे, 

पररपिक, ठराव इ 

१) शासन लनिथय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नलव-१४ कद.१४ जुिै १९९३                                    

२) शासन पररपिक क्रमािंक-सिंकीिथ/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नलव-२७ कद. ८ लडसेंिर    

२०००    

३) शासन लनिथय क्रमािंक – सिंकीिथ २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नलव-२० कद.३० लडसेंिर, २००६  

४) महानगरपालिका  ठराव क्र. ४९६६ कदनािंक २/९/२००३   

 

 

  



७ लनिथय घिेारे अलधकारी  

अ. िाभार्थी पाि / अपाि ठरलवि े 

स्तर  पदनाम  लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  समुहसिंघटक  ५ कदवस 

दसुरा स्तर  समाजसेवक  ४ कदवस 

लतसरा स्तर  सहाय्यक समाज लवकास अलधकारी  ४ कदवस 

अिंलतम िाभार्थी यादी लनगथलमत 

करण्यास सक्षम अलधकारी  

समाज लवकास अलधकारी २ कदवस 

ि.) सक्षम सलमतीच्या मान्यतसेाठी लवर्यपि सादर करि े/ आदेश  लनगथत करिे  

स्तर  खचथ मयाथदा र.रु.  

१० िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाखाच ेवर  

लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  लिलपक  लिलपक  लिलपक   

 

 

एकुि कािावधी ४५ कदवस  

दसुरा स्तर  उपिेखापाि  उपिेखापाि  उपिेखापाि  

लतसरा स्तर  कायाथिय अलधक्षक   सहा. आयुि  सहा. आयिु  

लवर्यपि / आदेश  

लनगथलमत करण्यास 

सक्षम अलधकारी  

 सहा. आयुि  अलत. आयिु  आयुि  

 

८ आवश्यक फीीः-                                        शुल्क प्रलत अजथ र.रु. २०/-  

९ फी भरण्याची पध्दतीः-      रोख 

१० अिंलतम लनिथय लवहीत कािावधीमध्ये न घेतिा गले्यास 

ज्यािंना जिािदार  धरायचे त्यािंचे नाव व पदनाम        
१) अजथ तपासिी – समाजलवकास अलधकारी जिािदार 

राहतीि. 

२) प्रशासककय कामकाज - कायाथिय अलधक्षक जिािदार 

राहतीि. 

११ सेवा लवलहत कािावधीत पुरलविी न गले्यास 

ज्यािंच्याकडे तक्रार अजथ करता येईि तो अलधकारी व 

त्याचा दरुध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५                                                

 

सहा. आयिु, नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग तळ 

मजिा,  मुख्य इमारत, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

पपिंपरी ४११०१८     

e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in 

 

  



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – १८ 

नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग – मलहिा व िािकल्याि योजना 

अ.क्र. लवर्य योजनेची मालहती 

१ योजनेचे नाव मा. अटिलिहारी वाजपयेी – लवधवा / घटस्फोटीत मलहिािंना ककरकोळ स्वरुपाचा घरगतुी  

व्यवसाय करण्यासाठी अर्थथसहाय्य. 

२ आवश्यक कागदपिे १.अजथदाराने अजाथसोित आधारकाडथची प्रत जोडिे ििंधनकारक.. 

२.अजथदाराने अजाथसोित मतदार ओळखपि / मतदार यादीची प्रत या दोन्हींपैकी एक पुरावा 

जोडावा.   

३. घटस्फोरटता लियािंचे िाितीत न्यायाियाच्या आदशेाची प्रत.   

४. लवधवा लियािंचे िाितीत पतीच्या मृत्य ूदाखल्याची प्रत.   

५. िाभार्थीच्या कुटुिंिाचे मागीि वर्ाथचे वार्र्थक उत्पन्न र. रु. २,००,०००/-  पयांत 

असल्यािाितचा तहसीिदार यािंचेकडीि उत्पन्नाचा दाखिा अर्थवा र. रु. २,००,०००/- पयांत 

उत्पन्न असिेि ेरेशनकाडथची प्रत.  

३ अिंलतम लनिथयासाठी 

िागिारा कािावधीीः- 
अजथ लस्वकारण्याच्या अिंलतम कदनािंकापासून २ मलहन े

 

४ 

अ) मालहती / अजाथचा 

नमुना  लमळण्याचे 

रठकािीः-    

खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

ि) अजथ लस्वकारण्याचे 

रठकािीः- 
खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

५ महाराष्ट्र  

महानगरपालिका 

अलधलनयम मधीि ज्या 

किमािंचे आधारे काम 

करिे आह ेत ेकिमीः- 

१) महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ६३ व ६६ नसुार. 

२)  महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ७२(अ),(ि),(क) नसुार.  

   

६ शासन लनिथय, आदशे, 

पररपिक, ठराव इ 

१) शासन लनिथय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नलव-१४ कद.१४ जुिै १९९३                                    

२) शासन पररपिक क्रमािंक-सिंकीिथ/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नलव-२७ कद. ८ लडसेंिर    

२०००    

३) शासन लनिथय क्रमािंक – सिंकीिथ २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नलव-२० कद.३० लडसेंिर, २००६  

४) महानगरपालिका  ठराव क्र. ४९६६ कदनािंक २/९/२००३   

 

 

  



७ लनिथय घिेारे अलधकारी  

अ. िाभार्थी पाि / अपाि ठरलवि े 

स्तर  पदनाम  लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  समुहसिंघटक  ५ कदवस 

दसुरा स्तर  समाजसेवक  ४ कदवस 

लतसरा स्तर  सहाय्यक समाज लवकास अलधकारी  ४ कदवस 

अिंलतम िाभार्थी यादी लनगथलमत 

करण्यास सक्षम अलधकारी  

समाज लवकास अलधकारी २ कदवस 

ि.) सक्षम सलमतीच्या मान्यतसेाठी लवर्यपि सादर करि े/ आदेश  लनगथत करिे  

स्तर  खचथ मयाथदा र.रु.  

१० िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाखाच ेवर  

लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  लिलपक  लिलपक  लिलपक   

 

 

एकुि कािावधी ४५ कदवस  

दसुरा स्तर  उपिेखापाि  उपिेखापाि  उपिेखापाि  

लतसरा स्तर  कायाथिय अलधक्षक   सहा. आयुि  सहा. आयिु  

लवर्यपि / आदेश  

लनगथलमत करण्यास 

सक्षम अलधकारी  

 सहा. आयुि  अलत. आयिु  आयुि  

 

८ आवश्यक फीीः-                                        शुल्क प्रलत अजथ र.रु. २०/-  

९ फी भरण्याची पध्दतीः-      रोख 

१० अिंलतम लनिथय लवहीत कािावधीमध्ये न घेतिा गले्यास 

ज्यािंना जिािदार  धरायचे त्यािंचे नाव व पदनाम        
१) अजथ तपासिी – समाजलवकास अलधकारी जिािदार 

राहतीि. 

२) प्रशासककय कामकाज - कायाथिय अलधक्षक जिािदार 

राहतीि. 

११ सेवा लवलहत कािावधीत पुरलविी न गले्यास 

ज्यािंच्याकडे तक्रार अजथ करता येईि तो अलधकारी व 

त्याचा दरुध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५                                                

 

सहा. आयिु, नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग तळ 

मजिा,  मुख्य इमारत, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

पपिंपरी ४११०१८     

e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in 

 

  



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – १८ 

नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग – मलहिा व िािकल्याि योजना 

अ.क्र. लवर्य योजनेची मालहती 

१ योजनेचे नाव  िटेी िचाव िटेी पढाओ – पलहल्या मिुीवर ककिं वा पलहिी मिुगी असताना दसु-या मिुीवर 

कुटूिंिलनयोजन शस्त्रकक्रया करिा-या मलहिसे अर्थथसहाय्य 

२ आवश्यक कागदपिे १. आई व मिुीचे आधारकाडथची प्रत जोडि ेििंधनकारक.. 

२.अजथदाराने अजाथसोित मतदार ओळखपि / मतदार यादीची प्रत या दोन्हींपैकी एक पुरावा 

जोडावा.   

३.पलहल्या मुिीवर अर्थवा पलहिी मिुगी असताना दसु-या मिुीवर कुटूिंि लनयोजन शस्त्रकक्रया 

केल्याचे वैद्यकीय प्रमािपि.  

४.मिुीचा / मुिींचे जन्मदाखिे. ( कद. १ जानेवारी २००७ ककिं वा त्यानिंतर जन्म झािले्या 

मुिीचा जन्म दाखिा. ) प्रत. 

३ अिंलतम लनिथयासाठी 

िागिारा कािावधीीः- 
अजथ लस्वकारण्याच्या अिंलतम कदनािंकापासून २ मलहन े

 

४ 

अ) मालहती / अजाथचा 

नमुना  लमळण्याचे 

रठकािीः-    

खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

ि) अजथ लस्वकारण्याचे 

रठकािीः- 
खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

५ महाराष्ट्र  

महानगरपालिका 

अलधलनयम मधीि ज्या 

किमािंचे आधारे काम 

करिे आह ेत ेकिमीः- 

१) महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ६३ व ६६ नसुार. 

२)  महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ७२(अ),(ि),(क) नसुार.  

   

६ शासन लनिथय, आदशे, 

पररपिक, ठराव इ 

१) शासन लनिथय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नलव-१४ कद.१४ जुिै १९९३                                    

२) शासन पररपिक क्रमािंक-सिंकीिथ/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नलव-२७ कद. ८ लडसेंिर    

२०००    

३) शासन लनिथय क्रमािंक – सिंकीिथ २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नलव-२० कद.३० लडसेंिर, २००६  

४) महानगरपालिका  ठराव क्र. ४९६६ कदनािंक २/९/२००३   

 

 

  



७ लनिथय घिेारे अलधकारी  

अ. िाभार्थी पाि / अपाि ठरलवि े 

स्तर  पदनाम  लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  समुहसिंघटक  ५ कदवस 

दसुरा स्तर  समाजसेवक  ४ कदवस 

लतसरा स्तर  सहाय्यक समाज लवकास अलधकारी  ४ कदवस 

अिंलतम िाभार्थी यादी लनगथलमत 

करण्यास सक्षम अलधकारी  

समाज लवकास अलधकारी २ कदवस 

ि.) सक्षम सलमतीच्या मान्यतसेाठी लवर्यपि सादर करि े/ आदेश  लनगथत करिे  

स्तर  खचथ मयाथदा र.रु.  

१० िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाखाच ेवर  

लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  लिलपक  लिलपक  लिलपक   

 

 

एकुि कािावधी ४५ कदवस  

दसुरा स्तर  उपिेखापाि  उपिेखापाि  उपिेखापाि  

लतसरा स्तर  कायाथिय अलधक्षक   सहा. आयुि  सहा. आयिु  

लवर्यपि / आदेश  

लनगथलमत करण्यास 

सक्षम अलधकारी  

 सहा. आयुि  अलत. आयिु  आयुि  

 

८ आवश्यक फीीः-                                        शुल्क प्रलत अजथ र.रु. २०/-  

९ फी भरण्याची पध्दतीः-      रोख 

१० अिंलतम लनिथय लवहीत कािावधीमध्ये न घेतिा गले्यास 

ज्यािंना जिािदार  धरायचे त्यािंचे नाव व पदनाम        
१) अजथ तपासिी – समाजलवकास अलधकारी जिािदार 

राहतीि. 

२) प्रशासककय कामकाज - कायाथिय अलधक्षक जिािदार 

राहतीि. 

११ सेवा लवलहत कािावधीत पुरलविी न गले्यास 

ज्यािंच्याकडे तक्रार अजथ करता येईि तो अलधकारी व 

त्याचा दरुध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५                                                

 

सहा. आयिु, नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग तळ 

मजिा,  मुख्य इमारत, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

पपिंपरी ४११०१८     

e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in 

 

  



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – १८ 

नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग – मलहिा व िािकल्याि योजना 

अ.क्र. लवर्य योजनेची मालहती 

१ योजनेचे नाव  मिुगी दत्तक घिेा-या दािंपत्यास अर्थथसहाय्य 

२ आवश्यक कागदपिे १. आई व मिुीचे आधारकाडथची प्रत जोडि ेििंधनकारक.. 

२.अजथदाराने अजाथसोित मतदार ओळखपि / मतदार यादीची प्रत या दोन्हींपैकी एक पुरावा 

जोडावा.   

३. दत्तक लवधानािाित न्यायाियीन आदेशाची प्रत. 

४. मिुीच्या जन्मदाखल्याची प्रत. 

३ अिंलतम लनिथयासाठी 

िागिारा कािावधीीः- 
अजथ लस्वकारण्याच्या अिंलतम कदनािंकापासून २ मलहन े

 

४ 

अ) मालहती / अजाथचा 

नमुना  लमळण्याचे 

रठकािीः-    

खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

ि) अजथ लस्वकारण्याचे 

रठकािीः- 
खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

५ महाराष्ट्र  

महानगरपालिका 

अलधलनयम मधीि ज्या 

किमािंचे आधारे काम 

करिे आह ेत ेकिमीः- 

१) महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ६३ व ६६ नसुार. 

२)  महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ७२(अ),(ि),(क) नसुार.  

   

६ शासन लनिथय, आदशे, 

पररपिक, ठराव इ 

१) शासन लनिथय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नलव-१४ कद.१४ जुिै १९९३                                    

२) शासन पररपिक क्रमािंक-सिंकीिथ/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नलव-२७ कद. ८ लडसेंिर    

२०००    

३) शासन लनिथय क्रमािंक – सिंकीिथ २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नलव-२० कद.३० लडसेंिर, २००६  

४) महानगरपालिका  ठराव क्र. ४९६६ कदनािंक २/९/२००३   

 

 

  



७ लनिथय घिेारे अलधकारी  

अ. िाभार्थी पाि / अपाि ठरलवि े 

स्तर  पदनाम  लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  समुहसिंघटक  ५ कदवस 

दसुरा स्तर  समाजसेवक  ४ कदवस 

लतसरा स्तर  सहाय्यक समाज लवकास अलधकारी  ४ कदवस 

अिंलतम िाभार्थी यादी लनगथलमत 

करण्यास सक्षम अलधकारी  

समाज लवकास अलधकारी २ कदवस 

ि.) सक्षम सलमतीच्या मान्यतसेाठी लवर्यपि सादर करि े/ आदेश  लनगथत करिे  

स्तर  खचथ मयाथदा र.रु.  

१० िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाखाच ेवर  

लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  लिलपक  लिलपक  लिलपक   

 

 

एकुि कािावधी ४५ कदवस  

दसुरा स्तर  उपिेखापाि  उपिेखापाि  उपिेखापाि  

लतसरा स्तर  कायाथिय अलधक्षक   सहा. आयुि  सहा. आयिु  

लवर्यपि / आदेश  

लनगथलमत करण्यास 

सक्षम अलधकारी  

 सहा. आयुि  अलत. आयिु  आयुि  

 

८ आवश्यक फीीः-                                        शुल्क प्रलत अजथ र.रु. २०/-  

९ फी भरण्याची पध्दतीः-      रोख 

१० अिंलतम लनिथय लवहीत कािावधीमध्ये न घेतिा गले्यास 

ज्यािंना जिािदार  धरायचे त्यािंचे नाव व पदनाम        
१) अजथ तपासिी – समाजलवकास अलधकारी जिािदार 

राहतीि. 

२) प्रशासककय कामकाज - कायाथिय अलधक्षक जिािदार 

राहतीि. 

११ सेवा लवलहत कािावधीत पुरलविी न गले्यास 

ज्यािंच्याकडे तक्रार अजथ करता येईि तो अलधकारी व 

त्याचा दरुध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५                                                

 

सहा. आयिु, नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग तळ 

मजिा,  मुख्य इमारत, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

पपिंपरी ४११०१८     

e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in 

 

  



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – १८ 

नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग – मलहिा व िािकल्याि योजना 

अ.क्र. लवर्य योजनेची मालहती 

१ योजनेचे नाव  मदर तरेेसा – नोंदिीकृत मलहिा सिंस्र्थािंना / महापालिकेकडीि नोंदिीकृत अनदुान 

प्राप्त मलहिा िचतगटािंना पाळिाघर सरुु करण्याकररता अर्थथसहाय्य 

२ आवश्यक कागदपिे १) सिंस्र्थेच्या िाितीत शासनाकडीि  नोंदिी प्रमािपि व मलहिा िचतगटाचे िाितीत 

महापालिकेकडीि नोंदिी प्रमािपि नोंदिी क्रमािंक व कदनािंकाची  प्रत. 

२) पाळिाघर सुरू करिेिाित सिंस्र्थेचा ठराव प्रत. 

३) ० ते ५ या वयोगटातीि िािकािंची यादी ( ककमान १५ )  

४) जागेच्या मािकीिाितची कागदपिे 

५) प्रारिंलभक खचाथिाितचे GST निंिर असिेि ेकोटेशन 

६) आधारकाडथची प्रत जोडिे ििंधनकारक. 

७) िचतगटाच्या िॅंक पासिुकाची प्रत  

३ अिंलतम लनिथयासाठी 

िागिारा कािावधीीः- 
अजथ लस्वकारण्याच्या अिंलतम कदनािंकापासून २ मलहन े

 

४ 

अ) मालहती / अजाथचा 

नमुना  लमळण्याचे 

रठकािीः-    

खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

ि) अजथ लस्वकारण्याचे 

रठकािीः- 
खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

५ महाराष्ट्र  

महानगरपालिका 

अलधलनयम मधीि ज्या 

किमािंचे आधारे काम 

करिे आह ेत ेकिमीः- 

१) महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ६३ व ६६ नसुार. 

२)  महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ७२(अ),(ि),(क) नसुार.  

   

६ शासन लनिथय, आदशे, 

पररपिक, ठराव इ 

१) शासन लनिथय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नलव-१४ कद.१४ जुिै १९९३                                    

२) शासन पररपिक क्रमािंक-सिंकीिथ/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नलव-२७ कद. ८ लडसेंिर    

२०००    

३) शासन लनिथय क्रमािंक – सिंकीिथ २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नलव-२० कद.३० लडसेंिर, २००६  

४) महानगरपालिका  ठराव क्र. ४९६६ कदनािंक २/९/२००३   

 

 

  



७ लनिथय घिेारे अलधकारी  

अ. िाभार्थी पाि / अपाि ठरलवि े 

स्तर  पदनाम  लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  समुहसिंघटक  ५ कदवस 

दसुरा स्तर  समाजसेवक  ४ कदवस 

लतसरा स्तर  सहाय्यक समाज लवकास अलधकारी  ४ कदवस 

अिंलतम िाभार्थी यादी लनगथलमत 

करण्यास सक्षम अलधकारी  

समाज लवकास अलधकारी २ कदवस 

ि.) सक्षम सलमतीच्या मान्यतसेाठी लवर्यपि सादर करि े/ आदेश  लनगथत करिे  

स्तर  खचथ मयाथदा र.रु.  

१० िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाखाच ेवर  

लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  लिलपक  लिलपक  लिलपक   

 

 

एकुि कािावधी ४५ कदवस  

दसुरा स्तर  उपिेखापाि  उपिेखापाि  उपिेखापाि  

लतसरा स्तर  कायाथिय अलधक्षक   सहा. आयुि  सहा. आयिु  

लवर्यपि / आदेश  

लनगथलमत करण्यास 

सक्षम अलधकारी  

 सहा. आयुि  अलत. आयिु  आयुि  

 

८ आवश्यक फीीः-                                        शुल्क प्रलत अजथ र.रु. २०/-  

९ फी भरण्याची पध्दतीः-      रोख 

१० अिंलतम लनिथय लवहीत कािावधीमध्ये न घेतिा गले्यास 

ज्यािंना जिािदार  धरायचे त्यािंचे नाव व पदनाम        
१) अजथ तपासिी – समाजलवकास अलधकारी जिािदार 

राहतीि. 

२) प्रशासककय कामकाज - कायाथिय अलधक्षक जिािदार 

राहतीि. 

११ सेवा लवलहत कािावधीत पुरलविी न गले्यास 

ज्यािंच्याकडे तक्रार अजथ करता येईि तो अलधकारी व 

त्याचा दरुध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५                                                

 

सहा. आयिु, नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग तळ 

मजिा,  मुख्य इमारत, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

पपिंपरी ४११०१८     

e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in 

 

  



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – १८ 

नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग – मलहिा व िािकल्याि योजना 

अ.क्र. लवर्य योजनेची मालहती 

१ योजनेचे नाव  सालविीिाई फुि ेपरुस्कार ( सामालजक सिंस्र्था ) 

२ आवश्यक कागदपिे १. स्वयिंसेवी सिंस्र्थेच्या द सोसायटी  Registration Act नुसार ( सहकारी तत्वावर ) नोंदिी 

प्रमािपिािंची  प्रत. ककिं वा सिंस्र्था नोंदिी अलधलनयम १८६० प्रमािपिाची प्रत. 

२.िेखा परीक्षि अहवाि ( मालगि दोन वर्ाांचा ) 

३.वार्र्थक अहवाि ( मालगि पाच वर्ाांचा ) 

४.कायथकाररिीची यादी, ठराव. 

५.सिंस्र्थेच्या कारभारामध्य ेगैरवतथन नसल्यािाितचे पोिीस अलधका-यािंचे प्रमािपि. 

६.उत्कृष्ट कायाथिाितची प्रमािपिे ( असल्यास ) 

७.सिंस्र्थेच्या घटनेची प्रत 

८.अजथ करण्यास प्रालधकृत केिले्या व्यिीचे नाव व पद  समालवष्ठ असावे व सिंस्र्थेचा पुरस्कार 

मागिी ठराव 

९.मलहिा व िािकल्याि क्षेिातीि सिंस्र्थेन ेकेिले्या सेवा व कायथ ( ककमान ५ वर्े ) यािाितचा 

तपशीि पुराव्यासह. 

१०.सिंस्र्थेचे अध्यक्ष / सलचव यािंचे आधारकाडथची प्रत ििंधनकारक.  

३ अिंलतम लनिथयासाठी 

िागिारा कािावधीीः- 
अजथ लस्वकारण्याच्या अिंलतम कदनािंकापासून २ मलहन े

 

४ 

अ) मालहती / अजाथचा 

नमुना  लमळण्याचे 

रठकािीः-    

खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

ि) अजथ लस्वकारण्याचे 

रठकािीः- 
खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

५ महाराष्ट्र  

महानगरपालिका 

अलधलनयम मधीि ज्या 

किमािंचे आधारे काम 

करिे आह ेत ेकिमीः- 

१) महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ६३ व ६६ नसुार. 

२)  महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ७२(अ),(ि),(क) नसुार.  

   

६ शासन लनिथय, आदशे, 

पररपिक, ठराव इ 

१) शासन लनिथय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नलव-१४ कद.१४ जुिै १९९३                                    

२) शासन पररपिक क्रमािंक-सिंकीिथ/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नलव-२७ कद. ८ लडसेंिर    

२०००    

३) शासन लनिथय क्रमािंक – सिंकीिथ २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नलव-२० कद.३० लडसेंिर, २००६  

४) महानगरपालिका  ठराव क्र. ४९६६ कदनािंक २/९/२००३   

 

 

  



७ लनिथय घिेारे अलधकारी  

अ. िाभार्थी पाि / अपाि ठरलवि े 

स्तर  पदनाम  लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  समुहसिंघटक  ५ कदवस 

दसुरा स्तर  समाजसेवक  ४ कदवस 

लतसरा स्तर  सहाय्यक समाज लवकास अलधकारी  ४ कदवस 

अिंलतम िाभार्थी यादी लनगथलमत 

करण्यास सक्षम अलधकारी  

समाज लवकास अलधकारी २ कदवस 

ि.) सक्षम सलमतीच्या मान्यतसेाठी लवर्यपि सादर करि े/ आदेश  लनगथत करिे  

स्तर  खचथ मयाथदा र.रु.  

१० िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाखाच ेवर  

लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  लिलपक  लिलपक  लिलपक   

 

 

एकुि कािावधी ४५ कदवस  

दसुरा स्तर  उपिेखापाि  उपिेखापाि  उपिेखापाि  

लतसरा स्तर  कायाथिय अलधक्षक   सहा. आयुि  सहा. आयिु  

लवर्यपि / आदेश  

लनगथलमत करण्यास 

सक्षम अलधकारी  

 सहा. आयुि  अलत. आयिु  आयुि  

 

८ आवश्यक फीीः-                                        शुल्क प्रलत अजथ र.रु. २०/-  

९ फी भरण्याची पध्दतीः-      रोख 

१० अिंलतम लनिथय लवहीत कािावधीमध्ये न घेतिा गले्यास 

ज्यािंना जिािदार  धरायचे त्यािंचे नाव व पदनाम        
१) अजथ तपासिी – समाजलवकास अलधकारी जिािदार 

राहतीि. 

२) प्रशासककय कामकाज - कायाथिय अलधक्षक जिािदार 

राहतीि. 

११ सेवा लवलहत कािावधीत पुरलविी न गले्यास 

ज्यािंच्याकडे तक्रार अजथ करता येईि तो अलधकारी व 

त्याचा दरुध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५                                                

 

सहा. आयिु, नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग तळ 

मजिा,  मुख्य इमारत, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

पपिंपरी ४११०१८     

e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in 

 

  



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – १८ 

नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग – मलहिा व िािकल्याि योजना 

 

अ.क्र. लवर्य योजनेची मालहती 

१ योजनेचे नाव सालविीिाई फुि ेपरुस्कार ( वयैलिक ) 

 

२ आवश्यक कागदपिे १.अजथदाराने अजाथसोित आधारकाडथची प्रत जोडिे ििंधनकारक. 

२.अजथदाराने अजाथसोित मतदार ओळखपि / मतदार यादीची प्रत या दोन्हींपैकी एक परुावा 

जोडावा.   

३. शाळा सोडल्याचा ककिं वा वयाचा दाखिा. 

४.वतथिुकीिाित पोिीस अलधका-याचे प्रमािपि. 

५. मागीि ३ वर्ाथतीि सामालजक कामाचा ( मलहिा व िािकल्याि क्षेिातीि / किा व 

सािंस्कृलतक क्षेिातीि / उद्योग व्यवसाय क्षेिातीि ) अनुभवाचा तपशीि. 

६.उत्कृष्ट कायाथिाितचे प्रमािपि ( असल्यास ) 

७.इतर मालहती. 

३ अिंलतम लनिथयासाठी 

िागिारा कािावधीीः- 
अजथ लस्वकारण्याच्या अिंलतम कदनािंकापासून २ मलहन े

 

४ 

अ) मालहती / अजाथचा 

नमुना  लमळण्याचे 

रठकािीः-    

खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

ि) अजथ लस्वकारण्याचे 

रठकािीः- 
खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

५ महाराष्ट्र  

महानगरपालिका 

अलधलनयम मधीि ज्या 

किमािंचे आधारे काम 

करिे आह ेत ेकिमीः- 

१) महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ६३ व ६६ नसुार. 

२)  महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ७२(अ),(ि),(क) नसुार.  

   

६ शासन लनिथय, आदशे, 

पररपिक, ठराव इ 

१) शासन लनिथय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नलव-१४ कद.१४ जुिै १९९३                                    

२) शासन पररपिक क्रमािंक-सिंकीिथ/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नलव-२७ कद. ८ लडसेंिर    

२०००    

३) शासन लनिथय क्रमािंक – सिंकीिथ २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नलव-२० कद.३० लडसेंिर, २००६  

४) महानगरपालिका  ठराव क्र. ४९६६ कदनािंक २/९/२००३   

 

 

  



७ लनिथय घिेारे अलधकारी  

अ. िाभार्थी पाि / अपाि ठरलवि े 

स्तर  पदनाम  लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  समुहसिंघटक  ५ कदवस 

दसुरा स्तर  समाजसेवक  ४ कदवस 

लतसरा स्तर  सहाय्यक समाज लवकास अलधकारी  ४ कदवस 

अिंलतम िाभार्थी यादी लनगथलमत 

करण्यास सक्षम अलधकारी  

समाज लवकास अलधकारी २ कदवस 

ि.) सक्षम सलमतीच्या मान्यतसेाठी लवर्यपि सादर करि े/ आदेश  लनगथत करिे  

स्तर  खचथ मयाथदा र.रु.  

१० िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाखाच ेवर  

लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  लिलपक  लिलपक  लिलपक   

 

 

एकुि कािावधी ४५ कदवस  

दसुरा स्तर  उपिेखापाि  उपिेखापाि  उपिेखापाि  

लतसरा स्तर  कायाथिय अलधक्षक   सहा. आयुि  सहा. आयिु  

लवर्यपि / आदेश  

लनगथलमत करण्यास 

सक्षम अलधकारी  

 सहा. आयुि  अलत. आयिु  आयुि  

 

८ आवश्यक फीीः-                                        शुल्क प्रलत अजथ र.रु. २०/-  

९ फी भरण्याची पध्दतीः-      रोख 

१० अिंलतम लनिथय लवहीत कािावधीमध्ये न घेतिा गले्यास 

ज्यािंना जिािदार  धरायचे त्यािंचे नाव व पदनाम        
१) अजथ तपासिी – समाजलवकास अलधकारी जिािदार 

राहतीि. 

२) प्रशासककय कामकाज - कायाथिय अलधक्षक जिािदार 

राहतीि. 

११ सेवा लवलहत कािावधीत पुरलविी न गले्यास 

ज्यािंच्याकडे तक्रार अजथ करता येईि तो अलधकारी व 

त्याचा दरुध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५                                                

 

सहा. आयिु, नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग तळ 

मजिा,  मुख्य इमारत, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

पपिंपरी ४११०१८     

e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in 

 

  



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – १८ 

नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग – मलहिा व िािकल्याि योजना 

 

 

अ.क्र. लवर्य योजनेची मालहती 

१ योजनेचे नाव  दीड वर्े पूिथ झािेल्या िचतगटास अर्थथसहाय्य 

 

२ आवश्यक कागदपिे १.अजथदाराने अजाथसोित सवथ सभासदािंचे आधारकाडथची प्रत जोडि ेििंधनकारक. 

२. अजाथसोित सवथ सभासदािंचे मतदार ओळखपि / मतदार यादीची प्रत या दोन्हींपैकी एक 

पुरावा जोडावा.   

३. िचतगट 1.5 वर्े कायथरत असिेिाितच्या नोंदीचे   िचतगट पासिुकाची प्रत. 

४. िचतगटाचे लहशोिाचे लववरिपि / जमाखचथ नोंदी इत्यादी. 

५. िचत गट सदस्यािंचा तपशीि पि ( नाव, पत्ता, फोन निं. सही ) 

६. सवथ सभासदािंचा ग्रुप फोटो 

७. िचतगटातीि सभासद दिुार असल्यास अस ेसभासद वगळून गट पनुगथरठत केल्याच्या 

ठरावाची प्रत. 

८. गटाच्या लनयलमतपि ेमालसक िैठका होत असल्यािाितच्या पुराव्यार्थथ मालसक िैठकीच्या 

सभावृत्तािंतच्या प्रती आवश्यक. 

३ अिंलतम लनिथयासाठी 

िागिारा कािावधीीः- 
अजथ लस्वकारण्याच्या अिंलतम कदनािंकापासून २ मलहन े

 

४ 

अ) मालहती / अजाथचा 

नमुना  लमळण्याचे 

रठकािीः-    

खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

ि) अजथ लस्वकारण्याचे 

रठकािीः- 
खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

५ महाराष्ट्र  

महानगरपालिका 

अलधलनयम मधीि ज्या 

किमािंचे आधारे काम 

करिे आह ेत ेकिमीः- 

१) महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ६३ व ६६ नसुार. 

२)  महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ७२(अ),(ि),(क) नसुार.  

   

६ शासन लनिथय, आदशे, 

पररपिक, ठराव इ 

१) शासन लनिथय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नलव-१४ कद.१४ जुिै १९९३                                    

२) शासन पररपिक क्रमािंक-सिंकीिथ/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नलव-२७ कद. ८ लडसेंिर    

२०००    

३) शासन लनिथय क्रमािंक – सिंकीिथ २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नलव-२० कद.३० लडसेंिर, २००६  

४) महानगरपालिका  ठराव क्र. ४९६६ कदनािंक २/९/२००३   

 

 



७ लनिथय घिेारे अलधकारी  

अ. िाभार्थी पाि / अपाि ठरलवि े 

स्तर  पदनाम  लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  समुहसिंघटक  ५ कदवस 

दसुरा स्तर  समाजसेवक  ४ कदवस 

लतसरा स्तर  सहाय्यक समाज लवकास अलधकारी  ४ कदवस 

अिंलतम िाभार्थी यादी लनगथलमत 

करण्यास सक्षम अलधकारी  

समाज लवकास अलधकारी २ कदवस 

ि.) सक्षम सलमतीच्या मान्यतसेाठी लवर्यपि सादर करि े/ आदेश  लनगथत करिे  

स्तर  खचथ मयाथदा र.रु.  

१० िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाखाच ेवर  

लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  लिलपक  लिलपक  लिलपक   

 

 

एकुि कािावधी ४५ कदवस  

दसुरा स्तर  उपिेखापाि  उपिेखापाि  उपिेखापाि  

लतसरा स्तर  कायाथिय अलधक्षक   सहा. आयुि  सहा. आयिु  

लवर्यपि / आदेश  

लनगथलमत करण्यास 

सक्षम अलधकारी  

 सहा. आयुि  अलत. आयिु  आयुि  

 

८ आवश्यक फीीः-                                        शुल्क प्रलत अजथ र.रु. २०/-  

९ फी भरण्याची पध्दतीः-      रोख 

१० अिंलतम लनिथय लवहीत कािावधीमध्ये न घेतिा गले्यास 

ज्यािंना जिािदार  धरायचे त्यािंचे नाव व पदनाम        
१) अजथ तपासिी – समाजलवकास अलधकारी जिािदार 

राहतीि. 

२) प्रशासककय कामकाज - कायाथिय अलधक्षक जिािदार 

राहतीि. 

११ सेवा लवलहत कािावधीत पुरलविी न गले्यास 

ज्यािंच्याकडे तक्रार अजथ करता येईि तो अलधकारी व 

त्याचा दरुध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५                                                

 

सहा. आयिु, नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग तळ 

मजिा,  मुख्य इमारत, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

पपिंपरी ४११०१८     

e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in 

 

  



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – १८ 

नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग – मलहिा व िािकल्याि योजना 

 

अ.क्र. लवर्य योजनेची मालहती 

१ योजनेचे नाव  दहा वर् ेपिूथ झािले्या मलहिा िचतगटास अर्थथसहाय्य. 

२ आवश्यक कागदपिे १.अजथदाराने अजाथसोित सवथ सभासदािंचे आधारकाडथची प्रत जोडि ेििंधनकारक.. 

२.  अजाथसोित सवथ सभासदािंचे मतदार ओळखपि / मतदार यादीची प्रत या दोन्हींपैकी एक 

पुरावा जोडावा.   

३.   िचतगट दहा वर्ाथपासून कायथरत असिेिाितच्या नोंदीचे   िचतगट पासिुकाची प्रत. 

४   िचतगटाचे लहशोिाचे लववरिपि / जमाखचथ नोंदी इत्यादी. 

५.   िचत गट सदस्यािंचा तपशीि पि ( नाव, पत्ता, फोन निं. सही ) 

६.   सवथ सभासदािंचा ग्रुप फोटो 

७.   िचतगटातीि सभासद दिुार असल्यास असे सभासद वगळून गट पनुगथरठत केल्याच्या 

ठरावाची प्रत. 

८.   गटाच्या लनयलमतपि ेमालसक िैठका होत असल्यािाितच्या पुराव्यार्थथ मालसक िैठकीच्या 

सभावृत्तािंतची प्रती आवश्यक. 

३ अिंलतम लनिथयासाठी 

िागिारा कािावधीीः- 
अजथ लस्वकारण्याच्या अिंलतम कदनािंकापासून २ मलहन े

 

४ 

अ) मालहती / अजाथचा 

नमुना  लमळण्याचे 

रठकािीः-    

खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

ि) अजथ लस्वकारण्याचे 

रठकािीः- 
खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

५ महाराष्ट्र  

महानगरपालिका 

अलधलनयम मधीि ज्या 

किमािंचे आधारे काम 

करिे आह ेत ेकिमीः- 

१) महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ६३ व ६६ नसुार. 

२)  महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ७२(अ),(ि),(क) नसुार.  

   

६ शासन लनिथय, आदशे, 

पररपिक, ठराव इ 

१) शासन लनिथय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नलव-१४ कद.१४ जुिै १९९३                                    

२) शासन पररपिक क्रमािंक-सिंकीिथ/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नलव-२७ कद. ८ लडसेंिर    

२०००    

३) शासन लनिथय क्रमािंक – सिंकीिथ २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नलव-२० कद.३० लडसेंिर, २००६  

४) महानगरपालिका  ठराव क्र. ४९६६ कदनािंक २/९/२००३   

 

 

  



७ लनिथय घिेारे अलधकारी  

अ. िाभार्थी पाि / अपाि ठरलवि े 

स्तर  पदनाम  लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  समुहसिंघटक  ५ कदवस 

दसुरा स्तर  समाजसेवक  ४ कदवस 

लतसरा स्तर  सहाय्यक समाज लवकास अलधकारी  ४ कदवस 

अिंलतम िाभार्थी यादी लनगथलमत 

करण्यास सक्षम अलधकारी  

समाज लवकास अलधकारी २ कदवस 

ि.) सक्षम सलमतीच्या मान्यतसेाठी लवर्यपि सादर करि े/ आदेश  लनगथत करिे  

स्तर  खचथ मयाथदा र.रु.  

१० िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाखाच ेवर  

लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  लिलपक  लिलपक  लिलपक   

 

 

एकुि कािावधी ४५ कदवस  

दसुरा स्तर  उपिेखापाि  उपिेखापाि  उपिेखापाि  

लतसरा स्तर  कायाथिय अलधक्षक   सहा. आयुि  सहा. आयिु  

लवर्यपि / आदेश  

लनगथलमत करण्यास 

सक्षम अलधकारी  

 सहा. आयुि  अलत. आयिु  आयुि  

 

८ आवश्यक फीीः-                                        शुल्क प्रलत अजथ र.रु. २०/-  

९ फी भरण्याची पध्दतीः-      रोख 

१० अिंलतम लनिथय लवहीत कािावधीमध्ये न घेतिा गले्यास 

ज्यािंना जिािदार  धरायचे त्यािंचे नाव व पदनाम        
१) अजथ तपासिी – समाजलवकास अलधकारी जिािदार 

राहतीि. 

२) प्रशासककय कामकाज - कायाथिय अलधक्षक जिािदार 

राहतीि. 

११ सेवा लवलहत कािावधीत पुरलविी न गले्यास 

ज्यािंच्याकडे तक्रार अजथ करता येईि तो अलधकारी व 

त्याचा दरुध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५                                                

 

सहा. आयिु, नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग तळ 

मजिा,  मुख्य इमारत, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

पपिंपरी ४११०१८     

e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in 

 

  



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – १८ 

नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग – मलहिा व िािकल्याि योजना 

 

अ.क्र. लवर्य योजनेची मालहती 

१ योजनेचे नाव  मा. अटिलिहारी वाजपयेी - लशवियिंि घणे्यासाठी अर्थथसहाय्य. 

 

२ आवश्यक कागदपिे १.शासककय / शासनमान्य सिंस्र्थेचे लशविवगथ पिूथ केल्याचे प्रमािपि उदा. महाराष्ट्र शासन / 

आय. टी. आय. / म.न.पा. / कामगार कल्याि मिंडळ. 

२.अजथदाराने अजाथसोित आधारकाडथची प्रत जोडिे ििंधनकारक. 

३.अजथदाराने अजाथसोित मतदार ओळखपि / मतदार यादीची प्रत या दोन्हींपैकी एक परुावा 

जोडावा.  ( स्वत:चे/ पािकािंचे ). 

४.अजथ पाि झाल्याचे या कायाथियामाफथ त कळलवल्यानिंतर लशवियिंि खरेदी केल्याची GST 

निंिर असििेी पक्की पावती सादर करिे आवश्यक राहीि 

५.िँक पासिुकची प्रत 

 

३ अिंलतम लनिथयासाठी 

िागिारा कािावधीीः- 
अजथ लस्वकारण्याच्या अिंलतम कदनािंकापासून २ मलहन े

 

४ 

अ) मालहती / अजाथचा 

नमुना  लमळण्याचे 

रठकािीः-    

खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

ि) अजथ लस्वकारण्याचे 

रठकािीः- 
खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

५ महाराष्ट्र  

महानगरपालिका 

अलधलनयम मधीि ज्या 

किमािंचे आधारे काम 

करिे आह ेत ेकिमीः- 

१) महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ६३ व ६६ नसुार. 

२)  महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ७२(अ),(ि),(क) नसुार.  

   

६ शासन लनिथय, आदशे, 

पररपिक, ठराव इ 

१) शासन लनिथय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नलव-१४ कद.१४ जुिै १९९३                                    

२) शासन पररपिक क्रमािंक-सिंकीिथ/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नलव-२७ कद. ८ लडसेंिर    

२०००    

३) शासन लनिथय क्रमािंक – सिंकीिथ २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नलव-२० कद.३० लडसेंिर, २००६  

४) महानगरपालिका  ठराव क्र. ४९६६ कदनािंक २/९/२००३   

 

 

  



७ लनिथय घिेारे अलधकारी  

अ. िाभार्थी पाि / अपाि ठरलवि े 

स्तर  पदनाम  लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  समुहसिंघटक  ५ कदवस 

दसुरा स्तर  समाजसेवक  ४ कदवस 

लतसरा स्तर  सहाय्यक समाज लवकास अलधकारी  ४ कदवस 

अिंलतम िाभार्थी यादी लनगथलमत 

करण्यास सक्षम अलधकारी  

समाज लवकास अलधकारी २ कदवस 

ि.) सक्षम सलमतीच्या मान्यतसेाठी लवर्यपि सादर करि े/ आदेश  लनगथत करिे  

स्तर  खचथ मयाथदा र.रु.  

१० िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाखाच ेवर  

लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  लिलपक  लिलपक  लिलपक   

 

 

एकुि कािावधी ४५ कदवस  

दसुरा स्तर  उपिेखापाि  उपिेखापाि  उपिेखापाि  

लतसरा स्तर  कायाथिय अलधक्षक   सहा. आयुि  सहा. आयिु  

लवर्यपि / आदेश  

लनगथलमत करण्यास 

सक्षम अलधकारी  

 सहा. आयुि  अलत. आयिु  आयुि  

 

८ आवश्यक फीीः-                                        शुल्क प्रलत अजथ र.रु. २०/-  

९ फी भरण्याची पध्दतीः-      रोख 

१० अिंलतम लनिथय लवहीत कािावधीमध्ये न घेतिा गले्यास 

ज्यािंना जिािदार  धरायचे त्यािंचे नाव व पदनाम        
१) अजथ तपासिी – समाजलवकास अलधकारी जिािदार 

राहतीि. 

२) प्रशासककय कामकाज - कायाथिय अलधक्षक जिािदार 

राहतीि. 

११ सेवा लवलहत कािावधीत पुरलविी न गले्यास 

ज्यािंच्याकडे तक्रार अजथ करता येईि तो अलधकारी व 

त्याचा दरुध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५                                                

 

सहा. आयिु, नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग तळ 

मजिा,  मुख्य इमारत, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

पपिंपरी ४११०१८     

e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in 

 



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – १८ 

नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग – मलहिा व िािकल्याि योजना 

 

अ.क्र. लवर्य योजनेची मालहती 

१ योजनेचे नाव  मलहिािंना चार चाकी हिके वाहन (L.M.V.) चािलवण्याचे ( मोटार ड्रायपव्हिंग ) प्रलशक्षि 

व  LMV(TR) पक्की अनुज्ञप्ती ( ड्रायपव्हिंग िायसन्स ) दिे े

 

२ आवश्यक कागदपिे १.अजथदाराने अजाथसोित आधारकाडथची प्रत जोडिे ििंधनकारक. 

२.अजथदाराने अजाथसोित मतदार ओळखपि / मतदार यादीची प्रत या दोन्हींपैकी एक परुावा 

जोडावा.    

३. वय वर्थ २२ ते ४५ असिे आवश्यक, पुराव्यार्थथ जन्मदाखिा ककिं वा शाळा सोडल्याचा 

दाखिा, एस.एस.सी. प्रमािपि, आधारकाडथ इत्यादी तत्सम् कागदपिे यापैकी एक 

कागदपि जोडिे आवश्यक. 

४. ककमान ८ वी पास असिे आवश्यक. पुराव्यार्थथ शैक्षलिक अहथता सिंिलधतचा 

दाखिा/प्रमािपि/इ. तत्सम् कागदपिे यापैकी एक कागदपि जोडिे आवश्यक. 

 

३ अिंलतम लनिथयासाठी 

िागिारा कािावधीीः- 
अजथ लस्वकारण्याच्या अिंलतम कदनािंकापासून २ मलहन े

 

४ 

अ) मालहती / अजाथचा 

नमुना  लमळण्याचे 

रठकािीः-    

खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

ि) अजथ लस्वकारण्याचे 

रठकािीः- 
खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

५ महाराष्ट्र  

महानगरपालिका 

अलधलनयम मधीि ज्या 

किमािंचे आधारे काम 

करिे आह ेत ेकिमीः- 

१) महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ६३ व ६६ नसुार. 

२)  महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ७२(अ),(ि),(क) नसुार.  

   

६ शासन लनिथय, आदशे, 

पररपिक, ठराव इ 

१) शासन लनिथय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नलव-१४ कद.१४ जुिै १९९३                                    

२) शासन पररपिक क्रमािंक-सिंकीिथ/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नलव-२७ कद. ८ लडसेंिर    

२०००    

३) शासन लनिथय क्रमािंक – सिंकीिथ २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नलव-२० कद.३० लडसेंिर, २००६  

४) महानगरपालिका  ठराव क्र. ४९६६ कदनािंक २/९/२००३   

 

 

  



७ लनिथय घिेारे अलधकारी  

अ. िाभार्थी पाि / अपाि ठरलवि े 

स्तर  पदनाम  लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  समुहसिंघटक  ५ कदवस 

दसुरा स्तर  समाजसेवक  ४ कदवस 

लतसरा स्तर  सहाय्यक समाज लवकास अलधकारी  ४ कदवस 

अिंलतम िाभार्थी यादी लनगथलमत 

करण्यास सक्षम अलधकारी  

समाज लवकास अलधकारी २ कदवस 

ि.) सक्षम सलमतीच्या मान्यतसेाठी लवर्यपि सादर करि े/ आदेश  लनगथत करिे  

स्तर  खचथ मयाथदा र.रु.  

१० िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाखाच ेवर  

लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  लिलपक  लिलपक  लिलपक   

 

 

एकुि कािावधी ४५ कदवस  

दसुरा स्तर  उपिेखापाि  उपिेखापाि  उपिेखापाि  

लतसरा स्तर  कायाथिय अलधक्षक   सहा. आयुि  सहा. आयिु  

लवर्यपि / आदेश  

लनगथलमत करण्यास 

सक्षम अलधकारी  

 सहा. आयुि  अलत. आयिु  आयुि  

 

८ आवश्यक फीीः-                                        शुल्क प्रलत अजथ र.रु. २०/-  

९ फी भरण्याची पध्दतीः-      रोख 

१० अिंलतम लनिथय लवहीत कािावधीमध्ये न घेतिा गले्यास 

ज्यािंना जिािदार  धरायचे त्यािंचे नाव व पदनाम        
१) अजथ तपासिी – समाजलवकास अलधकारी जिािदार 

राहतीि. 

२) प्रशासककय कामकाज - कायाथिय अलधक्षक जिािदार 

राहतीि. 

११ सेवा लवलहत कािावधीत पुरलविी न गले्यास 

ज्यािंच्याकडे तक्रार अजथ करता येईि तो अलधकारी व 

त्याचा दरुध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५                                                

 

सहा. आयिु, नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग तळ 

मजिा,  मुख्य इमारत, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

पपिंपरी ४११०१८     

e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in 

 

  



 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – १८ 

नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग –मागासवगीय कल्यािारी योजना 

अ.क्र. लवर्य योजनेची मालहती 

१ योजनेचे नाव माता रमाई आिंिडेकर - इयत्ता ५ वी त ेइयत्ता १० वी मध्य ेलशकत असिा-या 

मागासवगीय लवद्यार्थयाांसाठी लशष्यवृत्ती. 

२ आवश्यक कागदपिे १.अजथदाराने अजाथसोित आधारकाडथची प्रत जोडिे ििंधनकारक. 

२.अजथदाराने अजाथसोित मतदार ओळखपि / मतदार यादीची प्रत या दोन्हींपैकी एक पुरावा 

जोडावा. (   पािकािंचे ) 

३. लवद्यार्थी / लवद्यार्थीनीचा ककिं वा त्यािंचे वलडिािंचा सक्षम प्रालधकारी यािंचेकडीि  अन.ुजाती / 

अनु.जमाती / लवमुि जाती / भटक्या जमाती असिेिाित  जातीचा दाखिा ककिं वा लवद्यार्थी / 

लवद्यार्थीनीच्या  शाळा सोडल्याच्या दाखल्याची प्रत. 

४. मागीि वर्ी उत्तीिथ झािेिाितचा पुरावा.  

३ अिंलतम लनिथयासाठी 

िागिारा कािावधीीः- 
अजथ लस्वकारण्याच्या अिंलतम कदनािंकापासून २ मलहन े

 

४ 

अ) मालहती / अजाथचा 

नमुना  लमळण्याचे 

रठकािीः-    

खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

ि) अजथ लस्वकारण्याचे 

रठकािीः- 
खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

५ महाराष्ट्र  

महानगरपालिका 

अलधलनयम मधीि ज्या 

किमािंचे आधारे काम 

करिे आह ेत ेकिमीः- 

१) महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ६३ व ६६ नसुार. 

२)  महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ७२(अ),(ि),(क) नसुार.  

   

६ शासन लनिथय, आदशे, 

पररपिक, ठराव इ 

१) शासन लनिथय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नलव-१४ कद.१४ जुिै १९९३                                    

२) शासन पररपिक क्रमािंक-सिंकीिथ/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नलव-२७ कद. ८ लडसेंिर    

२०००    

३) शासन लनिथय क्रमािंक – सिंकीिथ २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नलव-२० कद.३० लडसेंिर, २००६  

४) महानगरपालिका  ठराव क्र. ४९६६ कदनािंक २/९/२००३   

 

 

  



७ लनिथय घिेारे अलधकारी  

अ. िाभार्थी पाि / अपाि ठरलवि े 

स्तर  पदनाम  लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  समुहसिंघटक  ५ कदवस 

दसुरा स्तर  समाजसेवक  ४ कदवस 

लतसरा स्तर  सहाय्यक समाज लवकास अलधकारी  ४ कदवस 

अिंलतम िाभार्थी यादी लनगथलमत 

करण्यास सक्षम अलधकारी  

समाज लवकास अलधकारी २ कदवस 

ि.) सक्षम सलमतीच्या मान्यतसेाठी लवर्यपि सादर करि े/ आदेश  लनगथत करिे  

स्तर  खचथ मयाथदा र.रु.  

१० िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाखाच ेवर  

लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  लिलपक  लिलपक  लिलपक   

 

 

एकुि कािावधी ४५ कदवस  

दसुरा स्तर  उपिेखापाि  उपिेखापाि  उपिेखापाि  

लतसरा स्तर  कायाथिय अलधक्षक   सहा. आयुि  सहा. आयिु  

लवर्यपि / आदेश  

लनगथलमत करण्यास 

सक्षम अलधकारी  

 सहा. आयुि  अलत. आयिु  आयुि  

 

८ आवश्यक फीीः-                                        शुल्क प्रलत अजथ र.रु. २०/-  

९ फी भरण्याची पध्दतीः-      रोख 

१० अिंलतम लनिथय लवहीत कािावधीमध्ये न घेतिा गले्यास 

ज्यािंना जिािदार  धरायचे त्यािंचे नाव व पदनाम        
१) अजथ तपासिी – समाजलवकास अलधकारी जिािदार 

राहतीि. 

२) प्रशासककय कामकाज - कायाथिय अलधक्षक जिािदार 

राहतीि. 

११ सेवा लवलहत कािावधीत पुरलविी न गले्यास 

ज्यािंच्याकडे तक्रार अजथ करता येईि तो अलधकारी व 

त्याचा दरुध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५                                                

 

सहा. आयिु, नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग तळ 

मजिा,  मुख्य इमारत, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

पपिंपरी ४११०१८     

e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in 

 

  



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – १८ 

नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग –  मागासवगीय कल्यािकारी योजना 

अ.क्र. लवर्य योजनेची मालहती 

१ योजनेचे नाव महर्र्थ वाल्मीकक - मागासवगीय मिुा / मिुींना मोफत सायकि घिेसेाठी अर्थथसहाय्य  

( इयत्ता ८ वी त े१२ वी मध्य ेलशकत असिले्या लवद्यार्थयाांसाठी ) 

२ आवश्यक कागदपिे १. अजथदारान ेअजाथसोित आधारकाडथची प्रत जोडिे ििंधनकारक. 

२. अजथदारान ेअजाथसोित मतदार ओळखपि / मतदार यादीची प्रत या दोन्हींपैकी एक पुरावा 

जोडावा. (  पािकािंचे ). 

३. मागीि  वर्ी  उत्तीिथ  असल्याचा  पुरावा  ( ककमान ५० % गूि )  आवश्यक . उत्तीिथ 

प्रमािपिावर जर  ग्रडे  नमुद  असेि तर  CGPA ककमान ५.३ असिे आवश्यक आह.े 

४. खरेदीच्या पावतीतीि रक्कम ककिं वा रक्कम रु. ४,०००/- यापैकी जी रक्कम कमी असेि ती 

अजथदाराच्या िँक खात्यात जमा करिते येईि. 

५.  अजथ पाि झाल्याच ेया कायाथियामाफथ त कळलवल्यानिंतरच  सायकि खरेदी केल्याची GST 

निंिर असििेी पक्की पावती सादर करिे आवश्यक राहीि. 

३ अिंलतम लनिथयासाठी 

िागिारा कािावधीीः- 
अजथ लस्वकारण्याच्या अिंलतम कदनािंकापासून २ मलहन े

 

४ 

अ) मालहती / अजाथचा 

नमुना  लमळण्याचे 

रठकािीः-    

खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

ि) अजथ लस्वकारण्याचे 

रठकािीः- 
खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

५ महाराष्ट्र  

महानगरपालिका 

अलधलनयम मधीि ज्या 

किमािंचे आधारे काम 

करिे आह ेत ेकिमीः- 

१) महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ६३ व ६६ नसुार. 

२)  महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ७२(अ),(ि),(क) नसुार.  

   

६ शासन लनिथय, आदशे, 

पररपिक, ठराव इ 

१) शासन लनिथय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नलव-१४ कद.१४ जुिै १९९३                                    

२) शासन पररपिक क्रमािंक-सिंकीिथ/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नलव-२७ कद. ८ लडसेंिर    

२०००    

३) शासन लनिथय क्रमािंक – सिंकीिथ २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नलव-२० कद.३० लडसेंिर, २००६  

४) महानगरपालिका  ठराव क्र. ४९६६ कदनािंक २/९/२००३   

 

 

  



७ लनिथय घिेारे अलधकारी  

अ. िाभार्थी पाि / अपाि ठरलवि े 

स्तर  पदनाम  लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  समुहसिंघटक  ५ कदवस 

दसुरा स्तर  समाजसेवक  ४ कदवस 

लतसरा स्तर  सहाय्यक समाज लवकास अलधकारी  ४ कदवस 

अिंलतम िाभार्थी यादी लनगथलमत 

करण्यास सक्षम अलधकारी  

समाज लवकास अलधकारी २ कदवस 

ि.) सक्षम सलमतीच्या मान्यतसेाठी लवर्यपि सादर करि े/ आदेश  लनगथत करिे  

स्तर  खचथ मयाथदा र.रु.  

१० िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाखाच ेवर  

लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  लिलपक  लिलपक  लिलपक   

 

 

एकुि कािावधी ४५ कदवस  

दसुरा स्तर  उपिेखापाि  उपिेखापाि  उपिेखापाि  

लतसरा स्तर  कायाथिय अलधक्षक   सहा. आयुि  सहा. आयिु  

लवर्यपि / आदेश  

लनगथलमत करण्यास 

सक्षम अलधकारी  

 सहा. आयुि  अलत. आयिु  आयुि  

 

८ आवश्यक फीीः-                                        शुल्क प्रलत अजथ र.रु. २०/-  

९ फी भरण्याची पध्दतीः-      रोख 

१० अिंलतम लनिथय लवहीत कािावधीमध्ये न घेतिा गले्यास 

ज्यािंना जिािदार  धरायचे त्यािंचे नाव व पदनाम        
१) अजथ तपासिी – समाजलवकास अलधकारी जिािदार 

राहतीि. 

२) प्रशासककय कामकाज - कायाथिय अलधक्षक जिािदार 

राहतीि. 

११ सेवा लवलहत कािावधीत पुरलविी न गले्यास 

ज्यािंच्याकडे तक्रार अजथ करता येईि तो अलधकारी व 

त्याचा दरुध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५                                                

 

सहा. आयिु, नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग तळ 

मजिा,  मुख्य इमारत, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

पपिंपरी ४११०१८     

e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in 

 

  



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – १८ 

नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग –  मागासवगीय कल्यािकारी योजना 

 

अ.क्र. लवर्य योजनेची मालहती 

१ योजनेचे नाव  पणु्यश्लोक अलहल्यादेवी होळकर - इयत्ता १२ वी निंतरच े( प्रर्थम वर्थ) वदै्यकीय अभ्यासक्रम ( 

M.B.B.S., B.A.M.S., B.H.M.S., B.D.S., B.U.M.S,) M.B.A. आलि अलभयािंलिकी 

पदवी परीक्षा यासारख ेउच्च लशक्षि घणे्या-या लवद्यार्थयाांना अर्थथसहाय्य. 

२ आवश्यक कागदपिे १.अजथदाराने अजाथसोित आधारकाडथची प्रत जोडिे ििंधनकारक. 

२.अजथदाराने अजाथसोित मतदार ओळखपि / मतदार यादीची प्रत या दोन्हींपैकी एक पुरावा 

जोडावा. (  स्वत:चे / पािकािंचे ). 

३. लवद्यार्थी / लवद्यार्थीनीचा ककिं वा त्यािंचे वलडिािंचा सक्षम प्रालधकारी यािंचेकडीि  अन.ुजाती / 

अनु.जमाती / लवमुि जाती / भटक्या जमाती असिेिाित जातीचा दाखिा ककिं वा शाळा 

सोडल्याचा दाखिा. 

४. महालवद्याियात प्रवेश घेतल्यािाित फी भरििेी पावती, िोनाफाईड प्रमािपि इ.   

५. शासनाने लवलहत केिेल्या पद्धतीने गुिवते्तनुसार फ्रीसीट/ मरेीटसीट  प्रवेशपि. 

३ अिंलतम लनिथयासाठी 

िागिारा कािावधीीः- 
अजथ लस्वकारण्याच्या अिंलतम कदनािंकापासून २ मलहन े

 

४ 

अ) मालहती / अजाथचा 

नमुना  लमळण्याचे 

रठकािीः-    

खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

ि) अजथ लस्वकारण्याचे 

रठकािीः- 
खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

५ महाराष्ट्र  

महानगरपालिका 

अलधलनयम मधीि ज्या 

किमािंचे आधारे काम 

करिे आह ेत ेकिमीः- 

१) महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ६३ व ६६ नसुार. 

२)  महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ७२(अ),(ि),(क) नसुार.  

   

६ शासन लनिथय, आदशे, 

पररपिक, ठराव इ 

१) शासन लनिथय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नलव-१४ कद.१४ जुिै १९९३                                    

२) शासन पररपिक क्रमािंक-सिंकीिथ/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नलव-२७ कद. ८ लडसेंिर    

२०००    

३) शासन लनिथय क्रमािंक – सिंकीिथ २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नलव-२० कद.३० लडसेंिर, २००६  

४) महानगरपालिका  ठराव क्र. ४९६६ कदनािंक २/९/२००३   

 

 

  



७ लनिथय घिेारे अलधकारी  

अ. िाभार्थी पाि / अपाि ठरलवि े 

स्तर  पदनाम  लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  समुहसिंघटक  ५ कदवस 

दसुरा स्तर  समाजसेवक  ४ कदवस 

लतसरा स्तर  सहाय्यक समाज लवकास अलधकारी  ४ कदवस 

अिंलतम िाभार्थी यादी लनगथलमत 

करण्यास सक्षम अलधकारी  

समाज लवकास अलधकारी २ कदवस 

ि.) सक्षम सलमतीच्या मान्यतसेाठी लवर्यपि सादर करि े/ आदेश  लनगथत करि े 

स्तर  खचथ मयाथदा र.रु.  

१० िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाखाच ेवर  

लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  लिलपक  लिलपक  लिलपक   

 

 

एकुि कािावधी ४५ कदवस  

दसुरा स्तर  उपिेखापाि  उपिेखापाि  उपिेखापाि  

लतसरा स्तर  कायाथिय अलधक्षक   सहा. आयुि  सहा. आयिु  

लवर्यपि / आदेश  

लनगथलमत करण्यास 

सक्षम अलधकारी  

 सहा. आयुि  अलत. आयिु  आयुि  

 

८ आवश्यक फीीः-                                        शुल्क प्रलत अजथ र.रु. २०/-  

९ फी भरण्याची पध्दतीः-      रोख 

१० अिंलतम लनिथय लवहीत कािावधीमध्ये न घेतिा गले्यास 

ज्यािंना जिािदार  धरायचे त्यािंचे नाव व पदनाम        
१) अजथ तपासिी – समाजलवकास अलधकारी जिािदार 

राहतीि. 

२) प्रशासककय कामकाज - कायाथिय अलधक्षक जिािदार 

राहतीि. 

११ सेवा लवलहत कािावधीत पुरलविी न गले्यास 

ज्यािंच्याकडे तक्रार अजथ करता येईि तो अलधकारी व 

त्याचा दरुध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५                                                

 

सहा. आयिु, नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग तळ 

मजिा,  मुख्य इमारत, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

पपिंपरी ४११०१८     

e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in 

 

  



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – १८ 

नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग – मागासवगीय कल्यािकारी योजना 

 

अ.क्र. लवर्य योजनेची मालहती 

१ योजनेचे नाव  डॉ. िािासाहिे आिंिडेकर - मागासवगीय यवुक / यवुतींना परदशेातीि उच्च 

लशक्षिासाठी अर्थथसहाय्य 

२ आवश्यक कागदपिे १.अजथदाराने अजाथसोित आधारकाडथची प्रत जोडिे ििंधनकारक. 

२.अजथदाराने अजाथसोित मतदार ओळखपि / मतदार यादीची प्रत या दोन्हींपैकी एक पुरावा 

जोडावा. (  स्वत:चे / पािकािंचे ). 

३.अजथदार लवद्यार्थयाथचा सक्षम प्रालधकारी यािंचेकडीि जातीच्या दाखल्याची प्रत. 

४.परदशेातीि उच्च लशक्षिाकररता लनवड झािेिाितची कागदपिे तसेच लवद्यार्थयाथचा पासपोटथ व 

लवद्यार्थयाथचा  लव्हसा इ. ची प्रत. 

५.मागीि वर्ाथची गुिपलिकेची प्रत.  

३ अिंलतम लनिथयासाठी 

िागिारा कािावधीीः- 
अजथ लस्वकारण्याच्या अिंलतम कदनािंकापासून २ मलहन े

 

४ 

अ) मालहती / अजाथचा 

नमुना  लमळण्याचे 

रठकािीः-    

खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

ि) अजथ लस्वकारण्याचे 

रठकािीः- 
खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

५ महाराष्ट्र  

महानगरपालिका 

अलधलनयम मधीि ज्या 

किमािंचे आधारे काम 

करिे आह ेत ेकिमीः- 

१) महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ६३ व ६६ नसुार. 

२)  महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ७२(अ),(ि),(क) नसुार.  

   

६ शासन लनिथय, आदशे, 

पररपिक, ठराव इ 

१) शासन लनिथय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नलव-१४ कद.१४ जुिै १९९३                                    

२) शासन पररपिक क्रमािंक-सिंकीिथ/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नलव-२७ कद. ८ लडसेंिर    

२०००    

३) शासन लनिथय क्रमािंक – सिंकीिथ २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नलव-२० कद.३० लडसेंिर, २००६  

४) महानगरपालिका  ठराव क्र. ४९६६ कदनािंक २/९/२००३   

 

 

  



७ लनिथय घिेारे अलधकारी  

अ. िाभार्थी पाि / अपाि ठरलवि े 

स्तर  पदनाम  लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  समुहसिंघटक  ५ कदवस 

दसुरा स्तर  समाजसेवक  ४ कदवस 

लतसरा स्तर  सहाय्यक समाज लवकास अलधकारी  ४ कदवस 

अिंलतम िाभार्थी यादी लनगथलमत 

करण्यास सक्षम अलधकारी  

समाज लवकास अलधकारी २ कदवस 

ि.) सक्षम सलमतीच्या मान्यतसेाठी लवर्यपि सादर करि े/ आदेश  लनगथत करिे  

स्तर  खचथ मयाथदा र.रु.  

१० िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाखाच ेवर  

लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  लिलपक  लिलपक  लिलपक   

 

 

एकुि कािावधी ४५ कदवस  

दसुरा स्तर  उपिेखापाि  उपिेखापाि  उपिेखापाि  

लतसरा स्तर  कायाथिय अलधक्षक   सहा. आयुि  सहा. आयिु  

लवर्यपि / आदेश  

लनगथलमत करण्यास 

सक्षम अलधकारी  

 सहा. आयुि  अलत. आयिु  आयुि  

 

८ आवश्यक फीीः-                                        शुल्क प्रलत अजथ र.रु. २०/-  

९ फी भरण्याची पध्दतीः-      रोख 

१० अिंलतम लनिथय लवहीत कािावधीमध्ये न घेतिा गले्यास 

ज्यािंना जिािदार  धरायचे त्यािंचे नाव व पदनाम        
१) अजथ तपासिी – समाजलवकास अलधकारी जिािदार 

राहतीि. 

२) प्रशासककय कामकाज - कायाथिय अलधक्षक जिािदार 

राहतीि. 

११ सेवा लवलहत कािावधीत पुरलविी न गले्यास 

ज्यािंच्याकडे तक्रार अजथ करता येईि तो अलधकारी व 

त्याचा दरुध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५                                                

 

सहा. आयिु, नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग तळ 

मजिा,  मुख्य इमारत, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

पपिंपरी ४११०१८     

e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in 

 

  



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – १८ 

नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग – मागासवगीय कल्यािकारी योजना 

अ.क्र. लवर्य योजनेची मालहती 

१ योजनेचे नाव िोकशाहीर आण्िाभाऊ साठे - मागासवगीय सहकारी गहृलनमाथि सिंस्र्थािंना  

घरिािंधिीसाठी अर्थथसहाय्य लमळििेाित. 

२ आवश्यक कागदपिे १. मागासवगीय गृहलनमाथि सिंस्र्थािं उपलनििंधक यािंचेकडीि को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी लनयम 

१९६० अन्वये नोंदिीकृत असिेिाितचे प्रमािपि. 

२. मागासवगीय / लिगर मागासवगीय सभासदािंची नाव, पत्ता,  स्वाक्षरी यादी. 

३. िािंधकाम किं मेन्समेंट सर्टथकफकेट. 

४. ललिन्र्थ सर्टथकफकेट. 

५. गृहलनमाथि सिंस्र्थेचा िािंधकामाचा नकाशा. 

६. अजथदार / िाभार्थीच्या आधारकाडथची प्रत जोडि ेििंधनकारक. 

७..अजथदारान ेअजाथसोित मतदार ओळखपि / मतदार यादीची प्रत या दोन्हींपैकी एक पुरावा 

जोडावा.( प्रत्येक सभासदाचे ) 

३ अिंलतम लनिथयासाठी 

िागिारा कािावधीीः- 
अजथ लस्वकारण्याच्या अिंलतम कदनािंकापासून २ मलहन े

 

४ 

अ) मालहती / अजाथचा 

नमुना  लमळण्याचे 

रठकािीः-    

खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

ि) अजथ लस्वकारण्याचे 

रठकािीः- 
खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

५ महाराष्ट्र  

महानगरपालिका 

अलधलनयम मधीि ज्या 

किमािंचे आधारे काम 

करिे आह ेत ेकिमीः- 

१) महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ६३ व ६६ नसुार. 

२)  महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ७२(अ),(ि),(क) नसुार.  

   

६ शासन लनिथय, आदशे, 

पररपिक, ठराव इ 

१) शासन लनिथय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नलव-१४ कद.१४ जुिै १९९३                                    

२) शासन पररपिक क्रमािंक-सिंकीिथ/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नलव-२७ कद. ८ लडसेंिर    

२०००    

३) शासन लनिथय क्रमािंक – सिंकीिथ २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नलव-२० कद.३० लडसेंिर, २००६  

४) महानगरपालिका  ठराव क्र. ४९६६ कदनािंक २/९/२००३   

 

 

  



७ लनिथय घिेारे अलधकारी  

अ. िाभार्थी पाि / अपाि ठरलवि े 

स्तर  पदनाम  लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  समुहसिंघटक  ५ कदवस 

दसुरा स्तर  समाजसेवक  ४ कदवस 

लतसरा स्तर  सहाय्यक समाज लवकास अलधकारी  ४ कदवस 

अिंलतम िाभार्थी यादी लनगथलमत 

करण्यास सक्षम अलधकारी  

समाज लवकास अलधकारी २ कदवस 

ि.) सक्षम सलमतीच्या मान्यतसेाठी लवर्यपि सादर करि े/ आदेश  लनगथत करिे  

स्तर  खचथ मयाथदा र.रु.  

१० िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाखाच ेवर  

लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  लिलपक  लिलपक  लिलपक   

 

 

एकुि कािावधी ४५ कदवस  

दसुरा स्तर  उपिेखापाि  उपिेखापाि  उपिेखापाि  

लतसरा स्तर  कायाथिय अलधक्षक   सहा. आयुि  सहा. आयिु  

लवर्यपि / आदेश  

लनगथलमत करण्यास 

सक्षम अलधकारी  

 सहा. आयुि  अलत. आयिु  आयुि  

 

८ आवश्यक फीीः-                                        शुल्क प्रलत अजथ र.रु. २०/-  

९ फी भरण्याची पध्दतीः-      रोख 

१० अिंलतम लनिथय लवहीत कािावधीमध्ये न घेतिा गले्यास 

ज्यािंना जिािदार  धरायचे त्यािंचे नाव व पदनाम        
१) अजथ तपासिी – समाजलवकास अलधकारी जिािदार 

राहतीि. 

२) प्रशासककय कामकाज - कायाथिय अलधक्षक जिािदार 

राहतीि. 

११ सेवा लवलहत कािावधीत पुरलविी न गले्यास 

ज्यािंच्याकडे तक्रार अजथ करता येईि तो अलधकारी व 

त्याचा दरुध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५                                                

 

सहा. आयिु, नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग तळ 

मजिा,  मुख्य इमारत, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

पपिंपरी ४११०१८     

e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in 

 

  



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – १८ 

नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग – कदव्यािंग कल्यािकारी योजना 

अ.क्र. लवर्य योजनेची मालहती 

१ योजनेचे नाव पिंलडत कदनदयाि उपाध्याय - कदव्यािंग लवद्यार्थयाांसाठी लशष्यवतृ्ती  

                                  ( इ. १ िी त ेवय वर् े१८ पयांत ) 

  

२ आवश्यक कागदपिे १.अजथदाराने अजाथसोित आधारकाडथची प्रत जोडिे ििंधनकारक. 

२.अजथदाराने अजाथसोित मतदार ओळखपि / मतदार यादीची प्रत या दोन्हींपैकी एक परुावा 

जोडावा.    

३. अजथदाराचे ४० % अपिंगत्वािाितचे शासकीय / लनमशासकीय रुग्िाियाकडीि वैद्यकीय 

प्रमािपि. 

४. मागीि वार्र्थक परीक्षा उत्तीिथ झाल्याचे गुिपिकाची प्रत. 

 

३ अिंलतम लनिथयासाठी 

िागिारा कािावधीीः- 
अजथ लस्वकारण्याच्या अिंलतम कदनािंकापासून २ मलहन े

 

४ 

अ) मालहती / अजाथचा 

नमुना  लमळण्याचे 

रठकािीः-    

खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

ि) अजथ लस्वकारण्याचे 

रठकािीः- 
खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

५ महाराष्ट्र  

महानगरपालिका 

अलधलनयम मधीि ज्या 

किमािंचे आधारे काम 

करिे आह ेत ेकिमीः- 

१) महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ६३ व ६६ नसुार. 

२)  महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ७२(अ),(ि),(क) नसुार.  

   

६ शासन लनिथय, आदशे, 

पररपिक, ठराव इ 

१) शासन लनिथय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नलव-१४ कद.१४ जुिै १९९३                                    

२) शासन पररपिक क्रमािंक-सिंकीिथ/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नलव-२७ कद. ८ लडसेंिर    

२०००    

३) शासन लनिथय क्रमािंक – सिंकीिथ २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नलव-२० कद.३० लडसेंिर, २००६  

४) महानगरपालिका  ठराव क्र. ४९६६ कदनािंक २/९/२००३   

 

 

  



७ लनिथय घिेारे अलधकारी  

अ. िाभार्थी पाि / अपाि ठरलवि े 

स्तर  पदनाम  लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  समुहसिंघटक  ५ कदवस 

दसुरा स्तर  समाजसेवक  ४ कदवस 

लतसरा स्तर  सहाय्यक समाज लवकास अलधकारी  ४ कदवस 

अिंलतम िाभार्थी यादी लनगथलमत 

करण्यास सक्षम अलधकारी  

समाज लवकास अलधकारी २ कदवस 

ि.) सक्षम सलमतीच्या मान्यतसेाठी लवर्यपि सादर करि े/ आदेश  लनगथत करिे  

स्तर  खचथ मयाथदा र.रु.  

१० िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाखाच ेवर  

लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  लिलपक  लिलपक  लिलपक   

 

 

एकुि कािावधी ४५ कदवस  

दसुरा स्तर  उपिेखापाि  उपिेखापाि  उपिेखापाि  

लतसरा स्तर  कायाथिय अलधक्षक   सहा. आयुि  सहा. आयिु  

लवर्यपि / आदेश  

लनगथलमत करण्यास 

सक्षम अलधकारी  

 सहा. आयुि  अलत. आयिु  आयुि  

 

८ आवश्यक फीीः-                                        शुल्क प्रलत अजथ र.रु. २०/-  

९ फी भरण्याची पध्दतीः-      रोख 

१० अिंलतम लनिथय लवहीत कािावधीमध्ये न घेतिा गले्यास 

ज्यािंना जिािदार  धरायचे त्यािंचे नाव व पदनाम        
१) अजथ तपासिी – समाजलवकास अलधकारी जिािदार 

राहतीि. 

२) प्रशासककय कामकाज - कायाथिय अलधक्षक जिािदार 

राहतीि. 

११ सेवा लवलहत कािावधीत पुरलविी न गले्यास 

ज्यािंच्याकडे तक्रार अजथ करता येईि तो अलधकारी व 

त्याचा दरुध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५                                                

 

सहा. आयिु, नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग तळ 

मजिा,  मुख्य इमारत, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

पपिंपरी ४११०१८     

e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in 

 

  



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – १८ 

नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग – कदव्यािंग कल्यािकारी योजना 

 

अ.क्र. लवर्य योजनेची मालहती 

१ योजनेचे नाव कदव्यािंग  लवद्यार्थयाांना इयत्ता १२ वी निंतरच े (प्रर्थम वर्थ) वदै्यकीय ( M.B.B.S., B.A.M.S., 

B.H.M.S., B.D.S., B.U.M.S,) M.B.A.  आलि अलभयािंलिकी पदवी परीक्षा यािंसारख ेउच्च लशक्षि 

घणे्यासाठी अर्थथसहाय्य. 

 

२ आवश्यक कागदपिे १.अजथदाराने अजाथसोित आधारकाडथची प्रत जोडिे ििंधनकारक. 

२.अजथदाराने अजाथसोित मतदार ओळखपि / मतदार यादीची प्रत या दोन्हींपैकी एक परुावा 

जोडावा.    

३. अजथदाराचे ४० % ककिं वा त्यापेक्षा अलधक अपिंगत्वािाितचे शासकीय / लनमशासकीय 

रुग्िाियाकडीि वैद्यकीय प्रमािपि. 

४. महालवद्याियात प्रवेश घेतल्यािाित फी भरििेी पावती, िोनाफाईड प्रमािपि इ. 

५. शासनाने लवलहत केिेल्या पद्धतीने गुिवते्तनुसार  (फ्रीसीट / मेरीट सीट) प्रवेशपि. 

६. मागीि वर्ाथची गिुपलिकेची प्रत. 

३ अिंलतम लनिथयासाठी 

िागिारा कािावधीीः- 
अजथ लस्वकारण्याच्या अिंलतम कदनािंकापासून २ मलहने 

 

४ 

अ) मालहती / अजाथचा 

नमुना  लमळण्याचे 

रठकािीः-    

खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

ि) अजथ लस्वकारण्याचे 

रठकािीः- 
खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

५ महाराष्ट्र  

महानगरपालिका 

अलधलनयम मधीि ज्या 

किमािंचे आधारे काम 

करिे आह ेत ेकिमीः- 

१) महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ६३ व ६६ नसुार. 

२)  महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ७२(अ),(ि),(क) नसुार.  

   

६ शासन लनिथय, आदशे, 

पररपिक, ठराव इ 

१) शासन लनिथय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नलव-१४ कद.१४ जुिै १९९३                                    

२) शासन पररपिक क्रमािंक-सिंकीिथ/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नलव-२७ कद. ८ लडसेंिर    

२०००    

३) शासन लनिथय क्रमािंक – सिंकीिथ २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नलव-२० कद.३० लडसेंिर, २००६  

४) महानगरपालिका  ठराव क्र. ४९६६ कदनािंक २/९/२००३   

 

 

  



७ लनिथय घिेारे अलधकारी  

अ. िाभार्थी पाि / अपाि ठरलवि े 

स्तर  पदनाम  लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  समुहसिंघटक  ५ कदवस 

दसुरा स्तर  समाजसेवक  ४ कदवस 

लतसरा स्तर  सहाय्यक समाज लवकास अलधकारी  ४ कदवस 

अिंलतम िाभार्थी यादी लनगथलमत 

करण्यास सक्षम अलधकारी  

समाज लवकास अलधकारी २ कदवस 

ि.) सक्षम सलमतीच्या मान्यतसेाठी लवर्यपि सादर करि े/ आदेश  लनगथत करिे  

स्तर  खचथ मयाथदा र.रु.  

१० िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाखाच ेवर  

लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  लिलपक  लिलपक  लिलपक   

 

 

एकुि कािावधी ४५ कदवस  

दसुरा स्तर  उपिेखापाि  उपिेखापाि  उपिेखापाि  

लतसरा स्तर  कायाथिय अलधक्षक   सहा. आयुि  सहा. आयिु  

लवर्यपि / आदेश  

लनगथलमत करण्यास 

सक्षम अलधकारी  

 सहा. आयुि  अलत. आयिु  आयुि  

 

८ आवश्यक फीीः-                                        शुल्क प्रलत अजथ र.रु. २०/-  

९ फी भरण्याची पध्दतीः-      रोख 

१० अिंलतम लनिथय लवहीत कािावधीमध्ये न घेतिा गले्यास 

ज्यािंना जिािदार  धरायचे त्यािंचे नाव व पदनाम        
१) अजथ तपासिी – समाजलवकास अलधकारी जिािदार 

राहतीि. 

२) प्रशासककय कामकाज - कायाथिय अलधक्षक जिािदार 

राहतीि. 

११ सेवा लवलहत कािावधीत पुरलविी न गले्यास 

ज्यािंच्याकडे तक्रार अजथ करता येईि तो अलधकारी व 

त्याचा दरुध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५                                                

 

सहा. आयिु, नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग तळ 

मजिा,  मुख्य इमारत, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

पपिंपरी ४११०१८     

e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in 

 

  



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – १८ 

नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग –  अपिंग कल्यािकारी योजना 

अ.क्र. लवर्य योजनेची मालहती 

१ योजनेचे नाव  कुष्ठलपडीत व्यिींना अर्थथसहाय्य 

२ आवश्यक कागदपिे १. अजथदारान ेअजाथसोित आधारकाडथची प्रत जोडिे ििंधनकारक. 

२. अजथदारान ेअजाथसोित मतदार ओळखपि / मतदार यादीची प्रत या दोन्हींपैकी एक पुरावा 

जोडावा.    

३. ४०% ककिं वा त्यापेक्षा अलधक कुष्ठरुग्ि अपिंगत्वािाितचे शासकीय / लनमशासकीय  

रूग्िाियाकडीि  वैद्यकीय प्रमािपि. 

३ अिंलतम लनिथयासाठी 

िागिारा कािावधीीः- 
अजथ लस्वकारण्याच्या अिंलतम कदनािंकापासून २ मलहने 

 

४ 

अ) मालहती / अजाथचा 

नमुना  लमळण्याचे 

रठकािीः-    

खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

ि) अजथ लस्वकारण्याचे 

रठकािीः- 
खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

५ महाराष्ट्र  

महानगरपालिका 

अलधलनयम मधीि ज्या 

किमािंचे आधारे काम 

करिे आह ेत ेकिमीः- 

१) महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ६३ व ६६ नसुार. 

२)  महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ७२(अ),(ि),(क) नसुार.  

   

६ शासन लनिथय, आदशे, 

पररपिक, ठराव इ 

१) शासन लनिथय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नलव-१४ कद.१४ जुिै १९९३                                    

२) शासन पररपिक क्रमािंक-सिंकीिथ/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नलव-२७ कद. ८ लडसेंिर    

२०००    

३) शासन लनिथय क्रमािंक – सिंकीिथ २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नलव-२० कद.३० लडसेंिर, २००६  

४) महानगरपालिका  ठराव क्र. ४९६६ कदनािंक २/९/२००३   

 

 

  



७ लनिथय घिेारे अलधकारी  

अ. िाभार्थी पाि / अपाि ठरलवि े 

स्तर  पदनाम  लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  समुहसिंघटक  ५ कदवस 

दसुरा स्तर  समाजसेवक  ४ कदवस 

लतसरा स्तर  सहाय्यक समाज लवकास अलधकारी  ४ कदवस 

अिंलतम िाभार्थी यादी लनगथलमत 

करण्यास सक्षम अलधकारी  

समाज लवकास अलधकारी २ कदवस 

ि.) सक्षम सलमतीच्या मान्यतसेाठी लवर्यपि सादर करि े/ आदेश  लनगथत करिे  

स्तर  खचथ मयाथदा र.रु.  

१० िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाखाच ेवर  

लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  लिलपक  लिलपक  लिलपक   

 

 

एकुि कािावधी ४५ कदवस  

दसुरा स्तर  उपिेखापाि  उपिेखापाि  उपिेखापाि  

लतसरा स्तर  कायाथिय अलधक्षक   सहा. आयुि  सहा. आयिु  

लवर्यपि / आदेश  

लनगथलमत करण्यास 

सक्षम अलधकारी  

 सहा. आयुि  अलत. आयिु  आयुि  

 

८ आवश्यक फीीः-                                        शुल्क प्रलत अजथ र.रु. २०/-  

९ फी भरण्याची पध्दतीः-      रोख 

१० अिंलतम लनिथय लवहीत कािावधीमध्ये न घेतिा गले्यास 

ज्यािंना जिािदार  धरायचे त्यािंचे नाव व पदनाम        
१) अजथ तपासिी – समाजलवकास अलधकारी जिािदार 

राहतीि. 

२) प्रशासककय कामकाज - कायाथिय अलधक्षक जिािदार 

राहतीि. 

११ सेवा लवलहत कािावधीत पुरलविी न गले्यास 

ज्यािंच्याकडे तक्रार अजथ करता येईि तो अलधकारी व 

त्याचा दरुध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५                                                

 

सहा. आयिु, नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग तळ 

मजिा,  मुख्य इमारत, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

पपिंपरी ४११०१८     

e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in 

 

  



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – १८ 

नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग – कदव्यािंग कल्यािकारी योजना 

अ.क्र. लवर्य योजनेची मालहती 

१ योजनेचे नाव  कदव्यािंग व्यपििं ना उपयुि साधन घिेकेामी अर्थथसहाय्य  

 

२ आवश्यक कागदपिे १.अजथदाराने अजाथसोित आधारकाडथची प्रत जोडिे ििंधनकारक. 

२.अजथदाराने अजाथसोित मतदार ओळखपि / मतदार यादीची प्रत या दोन्हींपैकी एक पुरावा 

जोडावा. ( स्वत:चे / पािकािंचे ) 

३. ४०% अर्थवा त्यापेक्षा अलधक अपिंगत्वाचे शासकीय/लनमशासकीय रुग्िाियाकडीि वैद्यकीय 

प्रमािपि. 

४. अजथ पाि झाल्याचे या कायाथियामाफथ त कळलवल्यानिंतर साधन खरेदी केल्याची GST निंिर 

असििेी पक्की पावती सादर करिे आवश्यक राहीि.  

५. खरेदीच्या पावतीतीि रक्कम ककिं वा र. रु. १०,०००/- यापैकी जी रक्कम कमी असेि ती 

अजथदाराच्या िँक खात्यात जमा करिते येईि. 

३ अिंलतम लनिथयासाठी 

िागिारा कािावधीीः- 
अजथ लस्वकारण्याच्या अिंलतम कदनािंकापासून २ मलहने 

 

४ 

अ) मालहती / अजाथचा 

नमुना  लमळण्याचे 

रठकािीः-    

खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

ि) अजथ लस्वकारण्याचे 

रठकािीः- 
खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

५ महाराष्ट्र  

महानगरपालिका 

अलधलनयम मधीि ज्या 

किमािंचे आधारे काम 

करिे आह ेत ेकिमीः- 

 

१) महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ६३ व ६६ नुसार. 

२)  महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ७२(अ),(ि),(क) नुसार.  

   

६ शासन लनिथय, आदशे, 

पररपिक, ठराव इ 

१) शासन लनिथय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नलव-१४ कद.१४ जुिै १९९३                                    

२) शासन पररपिक क्रमािंक-सिंकीिथ/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नलव-२७ कद. ८ लडसेंिर    

२०००    

३) शासन लनिथय क्रमािंक – सिंकीिथ २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नलव-२० कद.३० लडसेंिर, २००६  

४) महानगरपालिका  ठराव क्र. ४९६६ कदनािंक २/९/२००३   

 

 

  



७ लनिथय घिेारे अलधकारी  

अ. िाभार्थी पाि / अपाि ठरलवि े 

स्तर  पदनाम  लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  समुहसिंघटक  ५ कदवस 

दसुरा स्तर  समाजसेवक  ४ कदवस 

लतसरा स्तर  सहाय्यक समाज लवकास अलधकारी  ४ कदवस 

अिंलतम िाभार्थी यादी लनगथलमत 

करण्यास सक्षम अलधकारी  

समाज लवकास अलधकारी २ कदवस 

ि.) सक्षम सलमतीच्या मान्यतसेाठी लवर्यपि सादर करि े/ आदेश  लनगथत करिे  

स्तर  खचथ मयाथदा र.रु.  

१० िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाखाच ेवर  

लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  लिलपक  लिलपक  लिलपक   

 

 

एकुि कािावधी ४५ कदवस  

दसुरा स्तर  उपिेखापाि  उपिेखापाि  उपिेखापाि  

लतसरा स्तर  कायाथिय अलधक्षक   सहा. आयुि  सहा. आयिु  

लवर्यपि / आदेश  

लनगथलमत करण्यास 

सक्षम अलधकारी  

 सहा. आयुि  अलत. आयिु  आयुि  

 

८ आवश्यक फीीः-                                        शुल्क प्रलत अजथ र.रु. २०/-  

९ फी भरण्याची पध्दतीः-      रोख 

१० अिंलतम लनिथय लवहीत कािावधीमध्ये न घेतिा गले्यास 

ज्यािंना जिािदार  धरायचे त्यािंचे नाव व पदनाम        
१) अजथ तपासिी – समाजलवकास अलधकारी जिािदार 

राहतीि. 

२) प्रशासककय कामकाज - कायाथिय अलधक्षक जिािदार 

राहतीि. 

११ सेवा लवलहत कािावधीत पुरलविी न गले्यास 

ज्यािंच्याकडे तक्रार अजथ करता येईि तो अलधकारी व 

त्याचा दरुध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५                                                

 

सहा. आयिु, नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग तळ 

मजिा,  मुख्य इमारत, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

पपिंपरी ४११०१८     

e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in 

 

  



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – १८ 

नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग – कदव्यािंग कल्यािकारी योजना 

अ.क्र. लवर्य योजनेची मालहती 

१ योजनेचे नाव लवशरे् ( मलतमिंद ) व्यिींचा सािंभाळ करिा-या सिंस्र्थसे / पािकािंस अर्थथसहाय्य 

 

२ आवश्यक कागदपिे १.अजथदाराने अजाथसोित आधारकाडथची प्रत जोडिे ििंधनकारक. 

२.अजथदाराने अजाथसोित मतदार ओळखपि / मतदार यादीची प्रत या दोन्हींपैकी एक पुरावा 

जोडावा. ( स्वत:चे / पािकािंचे ) 

३. मलतमिंद व्यिीचे िाित शासकीय / मनपा रूग्िाियाकडीि  मलतमिंदत्वाचा दाखिा. 

४. सिंस्र्थेचे धमाथदाय आयुि यािंचेकडीि नोंदिी प्रमािपि  

३ अिंलतम लनिथयासाठी 

िागिारा कािावधीीः- 
अजथ लस्वकारण्याच्या अिंलतम कदनािंकापासून २ मलहने 

 

४ 

अ) मालहती / अजाथचा 

नमुना  लमळण्याचे 

रठकािीः-    

खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

ि) अजथ लस्वकारण्याचे 

रठकािीः- 
खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

५ महाराष्ट्र  

महानगरपालिका 

अलधलनयम मधीि ज्या 

किमािंचे आधारे काम 

करिे आह ेत ेकिमीः- 

१) महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ६३ व ६६ नुसार. 

२)  महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ७२(अ),(ि),(क) नुसार.  

   

६ शासन लनिथय, आदशे, 

पररपिक, ठराव इ 

१) शासन लनिथय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नलव-१४ कद.१४ जुिै १९९३                                    

२) शासन पररपिक क्रमािंक-सिंकीिथ/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नलव-२७ कद. ८ लडसेंिर    

२०००    

३) शासन लनिथय क्रमािंक – सिंकीिथ २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नलव-२० कद.३० लडसेंिर, २००६  

४) महानगरपालिका  ठराव क्र. ४९६६ कदनािंक २/९/२००३   

 

 

  



७ लनिथय घिेारे अलधकारी  

अ. िाभार्थी पाि / अपाि ठरलवि े 

स्तर  पदनाम  लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  समुहसिंघटक  ५ कदवस 

दसुरा स्तर  समाजसेवक  ४ कदवस 

लतसरा स्तर  सहाय्यक समाज लवकास अलधकारी  ४ कदवस 

अिंलतम िाभार्थी यादी लनगथलमत 

करण्यास सक्षम अलधकारी  

समाज लवकास अलधकारी २ कदवस 

ि.) सक्षम सलमतीच्या मान्यतसेाठी लवर्यपि सादर करि े/ आदेश  लनगथत करिे  

स्तर  खचथ मयाथदा र.रु.  

१० िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाखाच ेवर  

लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  लिलपक  लिलपक  लिलपक   

 

 

एकुि कािावधी ४५ कदवस  

दसुरा स्तर  उपिेखापाि  उपिेखापाि  उपिेखापाि  

लतसरा स्तर  कायाथिय अलधक्षक   सहा. आयुि  सहा. आयिु  

लवर्यपि / आदेश  

लनगथलमत करण्यास 

सक्षम अलधकारी  

 सहा. आयुि  अलत. आयिु  आयुि  

 

८ आवश्यक फीीः-                                        शुल्क प्रलत अजथ र.रु. २०/-  

९ फी भरण्याची पध्दतीः-      रोख 

१० अिंलतम लनिथय लवहीत कािावधीमध्ये न घेतिा गले्यास 

ज्यािंना जिािदार  धरायचे त्यािंचे नाव व पदनाम        
१) अजथ तपासिी – समाजलवकास अलधकारी जिािदार 

राहतीि. 

२) प्रशासककय कामकाज - कायाथिय अलधक्षक जिािदार 

राहतीि. 

११ सेवा लवलहत कािावधीत पुरलविी न गले्यास 

ज्यािंच्याकडे तक्रार अजथ करता येईि तो अलधकारी व 

त्याचा दरुध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५                                                

 

सहा. आयिु, नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग तळ 

मजिा,  मुख्य इमारत, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

पपिंपरी ४११०१८     

e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in 

 

  



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – १८ 

नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग –  कदव्यािंग कल्यािकारी योजना 

अ.क्र. लवर्य योजनेची मालहती 

१ योजनेचे नाव  पिंलडत कदनदयाि उपाध्याय कदव्यािंग ( अपिंग ) कल्यािकारी ( अर्थथसहाय्य ) योजना   

 

२ आवश्यक कागदपिे १.अजथदाराने अजाथसोित आधारकाडथची प्रत जोडिे ििंधनकारक. 

२.अजथदाराने अजाथसोित मतदार ओळखपि / मतदार यादीची प्रत या दोन्हींपैकी एक पुरावा 

जोडावा.   

३.४०%  व त्यापुढीि अपिंगत्वाचा  शासकीय रुग्िाियाचा दाखिा आवश्यक. ( तसेच शासन वेळोवेळी 

जे िदि सुचवतीि त्या नुसार लनयम व अटीत िदि करिेत येतीि.) 
४.िाभार्थयाांची वयोमयाथदा १८ वरे् पूिथ असिे आवश्यक.  
५.सदर योजने अिंतगथत िाभ घेिा-या िाभार्थयाांचे कोित्याही राष्ट्रीयीकृत / शेड्युल्ड  िँकेत खाते असिे 

आवश्यक. सोित िँक खाते पासिुकची झेरॉक्स प्रत जोडिे आवश्यक. 
६.सदर योजनेचा िाभ घेिा-या अजथदाराने हयात असिेिाितचा दाखिा नागरवस्ती लवभागातीि 

िेखालधकारी / उपिेखापाि यािंचे समक्ष हजर राहुन  स्वाक्षरी करुन अर्थवा सन्माननीय नगरसवेक 

यािंचेकडून हयातीचा दाखिा घेऊन नागरवस्ती लवभागामध्ये दरवर्ी कद. १ ते ३१ जानेवारी या 

कािावधीत  खािी पटवुन दिेे ििंधनकारक रालहि. 
७. स्वत: शासकीय व लनमशासकीय सेवेतून लनवृत्त झािेल्या सेवकािंना पेन्शन लमळत असल्यास त्यािंना या 

योजनेचा िाभ घेता येिार नाही.  
८.कें द्रशासन व राज्यशासनाच्या सामालजक अर्थथसहाय्य योजनेतुन अर्थथसहाय्य लमळत असल्यास अशी 

रक्कम वजा करुन उवथरीत रकमेचा िाभ दये रालहि. 
९.पपिंपरी पचिंचवड मनपा हद्दीतीि ककमान तीन वरे् वास्तव्य असिे ििंधनकारक आह.े 
१०.सदर योजनेचा िाभ दिेे अर्थवा न दिेे यािाितचा सिंपूिथ अलधकार मा. महापालिका आयुि अर्थवा 

ते प्रालधकृत करतीि त्या अलधका-यास राहीि. 

३ अिंलतम लनिथयासाठी 

िागिारा कािावधीीः- 
अजथ लस्वकारण्याच्या अिंलतम कदनािंकापासून २ मलहने 

 

४ 

अ) मालहती / अजाथचा 

नमुना  लमळण्याचे 

रठकािीः-    

खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

ि) अजथ लस्वकारण्याचे 

रठकािीः- 
खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

५ महाराष्ट्र  

महानगरपालिका 

अलधलनयम मधीि ज्या 

किमािंचे आधारे काम 

करिे आह ेत ेकिमीः- 

१) महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ६३ व ६६ नुसार. 

२)  महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ७२(अ),(ि),(क) नुसार.  

   

६ शासन लनिथय, आदशे, 

पररपिक, ठराव इ 

१) शासन लनिथय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नलव-१४ कद.१४ जुिै १९९३                                    

२) शासन पररपिक क्रमािंक-सिंकीिथ/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नलव-२७ कद. ८ लडसेंिर    

२०००    

३) शासन लनिथय क्रमािंक – सिंकीिथ २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नलव-२० कद.३० लडसेंिर, २००६  

४) महानगरपालिका  ठराव क्र. ४९६६ कदनािंक २/९/२००३   

 

 



७ लनिथय घिेारे अलधकारी  

अ. िाभार्थी पाि / अपाि ठरलवि े 

स्तर  पदनाम  लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  समुहसिंघटक  ५ कदवस 

दसुरा स्तर  समाजसेवक  ४ कदवस 

लतसरा स्तर  सहाय्यक समाज लवकास अलधकारी  ४ कदवस 

अिंलतम िाभार्थी यादी लनगथलमत 

करण्यास सक्षम अलधकारी  

समाज लवकास अलधकारी २ कदवस 

ि.) सक्षम सलमतीच्या मान्यतसेाठी लवर्यपि सादर करि े/ आदेश  लनगथत करिे  

स्तर  खचथ मयाथदा र.रु.  

१० िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाखाच ेवर  

लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  लिलपक  लिलपक  लिलपक   

 

 

एकुि कािावधी ४५ कदवस  

दसुरा स्तर  उपिेखापाि  उपिेखापाि  उपिेखापाि  

लतसरा स्तर  कायाथिय अलधक्षक   सहा. आयुि  सहा. आयिु  

लवर्यपि / आदेश  

लनगथलमत करण्यास 

सक्षम अलधकारी  

 सहा. आयुि  अलत. आयिु  आयुि  

 

८ आवश्यक फीीः-                                        शुल्क प्रलत अजथ र.रु. २०/-  

९ फी भरण्याची पध्दतीः-      रोख 

१० अिंलतम लनिथय लवहीत कािावधीमध्ये न घेतिा गले्यास 

ज्यािंना जिािदार  धरायचे त्यािंचे नाव व पदनाम        
१) अजथ तपासिी – समाजलवकास अलधकारी जिािदार 

राहतीि. 

२) प्रशासककय कामकाज - कायाथिय अलधक्षक जिािदार 

राहतीि. 

११ सेवा लवलहत कािावधीत पुरलविी न गले्यास 

ज्यािंच्याकडे तक्रार अजथ करता येईि तो अलधकारी व 

त्याचा दरुध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५                                                

 

सहा. आयिु, नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग तळ 

मजिा,  मुख्य इमारत, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

पपिंपरी ४११०१८     

e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in 

 

  



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – १८ 

नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग –  इतर कल्यािकारी योजना 

अ.क्र. लवर्य योजनेची मालहती 

१ योजनेचे नाव इ. १० वी मध्य ेएकूि ८० त े९० टके्क गिु सिंपादन केिले्या लवद्यार्थयाांना िक्षीस रक्कम 

 

२ आवश्यक कागदपिे १. अजथदारान ेअजाथसोित आधारकाडथची प्रत जोडिे ििंधनकारक. 

२. अजथदारान ेअजाथसोित मतदार ओळखपि / मतदार यादीची प्रत या दोन्हींपैकी एक पुरावा 

जोडावा. (  पािकािंचे ) 

3. इयत्ता १० वी उत्तीिथ  झाििेाितची गुिपलिकेची प्रत  

४. १० वी उत्तीिथ प्रमािपिावर जर ग्रेड नमुद असिे तर CGPA ककमान ८.५ असिे 

आवश्यक. 

३ अिंलतम लनिथयासाठी 

िागिारा कािावधीीः- 
अजथ लस्वकारण्याच्या अिंलतम कदनािंकापासून २ मलहन े

 

४ 

अ) मालहती / अजाथचा 

नमुना  लमळण्याचे 

रठकािीः-    

खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

ि) अजथ लस्वकारण्याचे 

रठकािीः- 
खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

५ महाराष्ट्र  

महानगरपालिका 

अलधलनयम मधीि ज्या 

किमािंचे आधारे काम 

करिे आह ेत ेकिमीः- 

१) महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ६३ व ६६ नसुार. 

२)  महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ७२(अ),(ि),(क) नसुार.  

   

६ शासन लनिथय, आदशे, 

पररपिक, ठराव इ 

१) शासन लनिथय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नलव-१४ कद.१४ जुिै १९९३                                    

२) शासन पररपिक क्रमािंक-सिंकीिथ/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नलव-२७ कद. ८ लडसेंिर    

२०००    

३) शासन लनिथय क्रमािंक – सिंकीिथ २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नलव-२० कद.३० लडसेंिर, २००६  

४) महानगरपालिका  ठराव क्र. ४९६६ कदनािंक २/९/२००३   

 

 

  



७ लनिथय घिेारे अलधकारी  

अ. िाभार्थी पाि / अपाि ठरलवि े 

स्तर  पदनाम  लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  समुहसिंघटक  ५ कदवस 

दसुरा स्तर  समाजसेवक  ४ कदवस 

लतसरा स्तर  सहाय्यक समाज लवकास अलधकारी  ४ कदवस 

अिंलतम िाभार्थी यादी लनगथलमत 

करण्यास सक्षम अलधकारी  

समाज लवकास अलधकारी २ कदवस 

ि.) सक्षम सलमतीच्या मान्यतसेाठी लवर्यपि सादर करि े/ आदेश  लनगथत करिे  

स्तर  खचथ मयाथदा र.रु.  

१० िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाखाच ेवर  

लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  लिलपक  लिलपक  लिलपक   

 

 

एकुि कािावधी ४५ कदवस  

दसुरा स्तर  उपिेखापाि  उपिेखापाि  उपिेखापाि  

लतसरा स्तर  कायाथिय अलधक्षक   सहा. आयुि  सहा. आयिु  

लवर्यपि / आदेश  

लनगथलमत करण्यास 

सक्षम अलधकारी  

 सहा. आयुि  अलत. आयिु  आयुि  

 

८ आवश्यक फीीः-                                        शुल्क प्रलत अजथ र.रु. २०/-  

९ फी भरण्याची पध्दतीः-      रोख 

१० अिंलतम लनिथय लवहीत कािावधीमध्ये न घेतिा गले्यास 

ज्यािंना जिािदार  धरायचे त्यािंचे नाव व पदनाम        
१) अजथ तपासिी – समाजलवकास अलधकारी जिािदार 

राहतीि. 

२) प्रशासककय कामकाज - कायाथिय अलधक्षक जिािदार 

राहतीि. 

११ सेवा लवलहत कािावधीत पुरलविी न गले्यास 

ज्यािंच्याकडे तक्रार अजथ करता येईि तो अलधकारी व 

त्याचा दरुध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५                                                

 

सहा. आयिु, नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग तळ 

मजिा,  मुख्य इमारत, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

पपिंपरी ४११०१८     

e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in 

 

  



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – १८ 

नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग – इतर कल्यािकारी योजना 

 

अ.क्र. लवर्य योजनेची मालहती 

१ योजनेचे नाव  इ. १० वी मध्य ेएकूि ९० टके्क पके्षा जास्त गिु सिंपादन केिले्या लवद्यार्थयाांना िक्षीस 

रक्कम 

 

२ आवश्यक कागदपिे १. अजथदारान ेअजाथसोित आधारकाडथची प्रत जोडिे ििंधनकारक. 

२. अजथदारान ेअजाथसोित मतदार ओळखपि / मतदार यादीची प्रत या दोन्हींपैकी एक पुरावा 

जोडावा. (  पािकािंचे ) 

३. इयत्ता १० वी उत्तीिथ  झािेिाितची गुिपलिकेची प्रत  

४. १० वी उत्तीिथ प्रमािपिावर जर ग्रेड नमुद असिे तर CGPA ककमान ९.५ असिे 

आवश्यक. 

३ अिंलतम लनिथयासाठी 

िागिारा कािावधीीः- 
अजथ लस्वकारण्याच्या अिंलतम कदनािंकापासून २ मलहने 

 

४ 

अ) मालहती / अजाथचा 

नमुना  लमळण्याचे 

रठकािीः-    

खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

ि) अजथ लस्वकारण्याचे 

रठकािीः- 
खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

५ महाराष्ट्र  

महानगरपालिका 

अलधलनयम मधीि ज्या 

किमािंचे आधारे काम 

करिे आह ेत ेकिमीः- 

१) महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ६३ व ६६ नुसार. 

२)  महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ७२(अ),(ि),(क) नुसार.  

   

६ शासन लनिथय, आदशे, 

पररपिक, ठराव इ 

१) शासन लनिथय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नलव-१४ कद.१४ जुिै १९९३                                    

२) शासन पररपिक क्रमािंक-सिंकीिथ/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नलव-२७ कद. ८ लडसेंिर    

२०००    

३) शासन लनिथय क्रमािंक – सिंकीिथ २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नलव-२० कद.३० लडसेंिर, २००६  

४) महानगरपालिका  ठराव क्र. ४९६६ कदनािंक २/९/२००३   

 

 

  



७ लनिथय घिेारे अलधकारी  

अ. िाभार्थी पाि / अपाि ठरलवि े 

स्तर  पदनाम  लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  समुहसिंघटक  ५ कदवस 

दसुरा स्तर  समाजसेवक  ४ कदवस 

लतसरा स्तर  सहाय्यक समाज लवकास अलधकारी  ४ कदवस 

अिंलतम िाभार्थी यादी लनगथलमत 

करण्यास सक्षम अलधकारी  

समाज लवकास अलधकारी २ कदवस 

ि.) सक्षम सलमतीच्या मान्यतसेाठी लवर्यपि सादर करि े/ आदेश  लनगथत करिे  

स्तर  खचथ मयाथदा र.रु.  

१० िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाखाच ेवर  

लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  लिलपक  लिलपक  लिलपक   

 

 

एकुि कािावधी ४५ कदवस  

दसुरा स्तर  उपिेखापाि  उपिेखापाि  उपिेखापाि  

लतसरा स्तर  कायाथिय अलधक्षक   सहा. आयुि  सहा. आयिु  

लवर्यपि / आदेश  

लनगथलमत करण्यास 

सक्षम अलधकारी  

 सहा. आयुि  अलत. आयिु  आयुि  

 

८ आवश्यक फीीः-                                        शुल्क प्रलत अजथ र.रु. २०/-  

९ फी भरण्याची पध्दतीः-      रोख 

१० अिंलतम लनिथय लवहीत कािावधीमध्ये न घेतिा गले्यास 

ज्यािंना जिािदार  धरायचे त्यािंचे नाव व पदनाम        
१) अजथ तपासिी – समाजलवकास अलधकारी जिािदार 

राहतीि. 

२) प्रशासककय कामकाज - कायाथिय अलधक्षक जिािदार 

राहतीि. 

११ सेवा लवलहत कािावधीत पुरलविी न गले्यास 

ज्यािंच्याकडे तक्रार अजथ करता येईि तो अलधकारी व 

त्याचा दरुध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५                                                

 

सहा. आयिु, नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग तळ 

मजिा,  मुख्य इमारत, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

पपिंपरी ४११०१८     

e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in 

 

  



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – १८ 

नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग –  इतर कल्यािकारी योजना 

अ.क्र. लवर्य योजनेची मालहती 

१ योजनेचे नाव   इ. १२ वी मध्य ेएकूि ८० टके्क पके्षा जास्त गिु सिंपादन केिले्या लवद्यार्थयाांना िक्षीस 

रक्कम 

 

२ आवश्यक कागदपिे १. अजथदारान ेअजाथसोित आधारकाडथची प्रत जोडिे ििंधनकारक. 

२. अजथदारान ेअजाथसोित मतदार ओळखपि / मतदार यादीची प्रत या दोन्हींपैकी एक पुरावा 

जोडावा. (  पािकािंचे ) 

३. इयत्ता १२ वी उत्तीिथ  झािेिाितची गुिपलिकेची प्रत  

४. १२ वी उत्तीिथ प्रमािपिावर जर ग्रेड नमुद असिे तर CGPA ककमान ८.५ असिे 

आवश्यक. 

३ अिंलतम लनिथयासाठी 

िागिारा कािावधीीः- 
अजथ लस्वकारण्याच्या अिंलतम कदनािंकापासून २ मलहन े

 

४ 

अ) मालहती / अजाथचा 

नमुना  लमळण्याचे 

रठकािीः-    

खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

ि) अजथ लस्वकारण्याचे 

रठकािीः- 
खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

५ महाराष्ट्र  

महानगरपालिका 

अलधलनयम मधीि ज्या 

किमािंचे आधारे काम 

करिे आह ेत ेकिमीः- 

१) महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ६३ व ६६ नसुार. 

२)  महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ७२(अ),(ि),(क) नसुार.  

   

६ शासन लनिथय, आदशे, 

पररपिक, ठराव इ 

१) शासन लनिथय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नलव-१४ कद.१४ जुिै १९९३                                    

२) शासन पररपिक क्रमािंक-सिंकीिथ/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नलव-२७ कद. ८ लडसेंिर    

२०००    

३) शासन लनिथय क्रमािंक – सिंकीिथ २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नलव-२० कद.३० लडसेंिर, २००६  

४) महानगरपालिका  ठराव क्र. ४९६६ कदनािंक २/९/२००३   

 

 

  



७ लनिथय घिेारे अलधकारी  

अ. िाभार्थी पाि / अपाि ठरलवि े 

स्तर  पदनाम  लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  समुहसिंघटक  ५ कदवस 

दसुरा स्तर  समाजसेवक  ४ कदवस 

लतसरा स्तर  सहाय्यक समाज लवकास अलधकारी  ४ कदवस 

अिंलतम िाभार्थी यादी लनगथलमत 

करण्यास सक्षम अलधकारी  

समाज लवकास अलधकारी २ कदवस 

ि.) सक्षम सलमतीच्या मान्यतसेाठी लवर्यपि सादर करि े/ आदेश  लनगथत करिे  

स्तर  खचथ मयाथदा र.रु.  

१० िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाखाच ेवर  

लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  लिलपक  लिलपक  लिलपक   

 

 

एकुि कािावधी ४५ कदवस  

दसुरा स्तर  उपिेखापाि  उपिेखापाि  उपिेखापाि  

लतसरा स्तर  कायाथिय अलधक्षक   सहा. आयुि  सहा. आयिु  

लवर्यपि / आदेश  

लनगथलमत करण्यास 

सक्षम अलधकारी  

 सहा. आयुि  अलत. आयिु  आयुि  

 

८ आवश्यक फीीः-                                        शुल्क प्रलत अजथ र.रु. २०/-  

९ फी भरण्याची पध्दतीः-      रोख 

१० अिंलतम लनिथय लवहीत कािावधीमध्ये न घेतिा गले्यास 

ज्यािंना जिािदार  धरायचे त्यािंचे नाव व पदनाम        
१) अजथ तपासिी – समाजलवकास अलधकारी जिािदार 

राहतीि. 

२) प्रशासककय कामकाज - कायाथिय अलधक्षक जिािदार 

राहतीि. 

११ सेवा लवलहत कािावधीत पुरलविी न गले्यास 

ज्यािंच्याकडे तक्रार अजथ करता येईि तो अलधकारी व 

त्याचा दरुध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५                                                

 

सहा. आयिु, नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग तळ 

मजिा,  मुख्य इमारत, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

पपिंपरी ४११०१८     

e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in 

 

  



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – १८ 

नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग – इतर कल्यािकारी योजना 

अ.क्र. लवर्य योजनेची मालहती 

१ योजनेचे नाव  पिंडीत दीनदयाि उपाध्याय - इयत्ता १ िी त ेपदव्यतु्तर पयांत लशक्षि घिेा-या महापालिका 

हद्दीतीि अनार्थ / लनराधार लवद्यार्थयाांना लशष्यवृत्ती 

 

२ आवश्यक कागदपिे १.अजथदाराने अजाथसोित आधारकाडथची प्रत जोडिे ििंधनकारक. 

२.अजथदाराने अजाथसोित मतदार ओळखपि / मतदार यादीची प्रत या दोन्हींपैकी एक पुरावा 

जोडावा. (  स्वत:चे / पािकािंचे ) 

३. लवद्यार्थी सिंस्र्थेत राहत असल्यास सिंस्र्थेचे नोंदिी प्रमािपि 

४. आई-वलडि हयात नसल्याचे प्रमािपि ( अनार्थाश्रमात रहात नसल्यास ) 

५. मागीि वर्ी उत्तीिथ असल्याचा पुरावा. 

३ अिंलतम लनिथयासाठी 

िागिारा कािावधीीः- 
अजथ लस्वकारण्याच्या अिंलतम कदनािंकापासून २ मलहने 

 

४ 

अ) मालहती / अजाथचा 

नमुना  लमळण्याचे 

रठकािीः-    

खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

ि) अजथ लस्वकारण्याचे 

रठकािीः- 
खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

५ महाराष्ट्र  

महानगरपालिका 

अलधलनयम मधीि ज्या 

किमािंचे आधारे काम 

करिे आह ेत ेकिमीः- 

१) महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ६३ व ६६ नसुार. 

२)  महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ७२(अ),(ि),(क) नसुार.  

   

६ शासन लनिथय, आदशे, 

पररपिक, ठराव इ 

१) शासन लनिथय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नलव-१४ कद.१४ जुिै १९९३                                    

२) शासन पररपिक क्रमािंक-सिंकीिथ/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नलव-२७ कद. ८ लडसेंिर    

२०००    

३) शासन लनिथय क्रमािंक – सिंकीिथ २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नलव-२० कद.३० लडसेंिर, २००६  

४) महानगरपालिका  ठराव क्र. ४९६६ कदनािंक २/९/२००३   

 

 

  



७ लनिथय घिेारे अलधकारी  

अ. िाभार्थी पाि / अपाि ठरलवि े 

स्तर  पदनाम  लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  समुहसिंघटक  ५ कदवस 

दसुरा स्तर  समाजसेवक  ४ कदवस 

लतसरा स्तर  सहाय्यक समाज लवकास अलधकारी  ४ कदवस 

अिंलतम िाभार्थी यादी लनगथलमत 

करण्यास सक्षम अलधकारी  

समाज लवकास अलधकारी २ कदवस 

ि.) सक्षम सलमतीच्या मान्यतसेाठी लवर्यपि सादर करि े/ आदेश  लनगथत करिे  

स्तर  खचथ मयाथदा र.रु.  

१० िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाखाच ेवर  

लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  लिलपक  लिलपक  लिलपक   

 

 

एकुि कािावधी ४५ कदवस  

दसुरा स्तर  उपिेखापाि  उपिेखापाि  उपिेखापाि  

लतसरा स्तर  कायाथिय अलधक्षक   सहा. आयुि  सहा. आयिु  

लवर्यपि / आदेश  

लनगथलमत करण्यास 

सक्षम अलधकारी  

 सहा. आयुि  अलत. आयिु  आयुि  

 

८ आवश्यक फीीः-                                        शुल्क प्रलत अजथ र.रु. २०/-  

९ फी भरण्याची पध्दतीः-      रोख 

१० अिंलतम लनिथय लवहीत कािावधीमध्ये न घेतिा गले्यास 

ज्यािंना जिािदार  धरायचे त्यािंचे नाव व पदनाम        
१) अजथ तपासिी – समाजलवकास अलधकारी जिािदार 

राहतीि. 

२) प्रशासककय कामकाज - कायाथिय अलधक्षक जिािदार 

राहतीि. 

११ सेवा लवलहत कािावधीत पुरलविी न गले्यास 

ज्यािंच्याकडे तक्रार अजथ करता येईि तो अलधकारी व 

त्याचा दरुध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५                                                

 

सहा. आयिु, नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग तळ 

मजिा,  मुख्य इमारत, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

पपिंपरी ४११०१८     

e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in 

 

  



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – १८ 

नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग – इतर कल्यािकारी योजना 

 

अ.क्र. लवर्य योजनेची मालहती 

१ योजनेचे नाव वय वर् े० त े१८ या वयोगटातीि एच.आय.व्ही. / एड्स िाधीत मिुािंचा सािंभाळ 

करिा-या पािकािंना / सिंस्र्थािंना अर्थथसहाय्य 

२ आवश्यक कागदपिे १.अजथदाराने अजाथसोित आधारकाडथची प्रत जोडिे ििंधनकारक. 

२.अजथदाराने अजाथसोित मतदार ओळखपि / मतदार यादीची प्रत या दोन्हींपैकी एक 

पुरावा जोडावा. (  स्वत:चे / पािकािंचे ) 

२. सिंस्र्थेच्या िाितीत अजथदार सिंस्र्था ही “ सावथजलनक लवश्वस्त कायदा “ अर्थवा “ सिंस्र्था 

नोंदिी अलधलनयम “ 1960 अन्वये नोंदिीकृत असल्याचे प्रमािपि. 

3. पाल्य एच.आय.व्ही./ एडस िाधीत असल्याच े शासकीय रुग्िाियाचे वैद्यकीय 

प्रमािपि. 

४. पाल्याच्या वयाचा पुरावा ( पाल्याचे वय 18 वर्ेपयांत  ). 

३ अिंलतम लनिथयासाठी 

िागिारा कािावधीीः- 
अजथ लस्वकारण्याच्या अिंलतम कदनािंकापासून २ मलहन े

 

४ 

अ) मालहती / अजाथचा 

नमुना  लमळण्याचे 

रठकािीः-    

खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

ि) अजथ लस्वकारण्याचे 

रठकािीः- 
खाजगी तत्वावरीि नागरी सुलवधा कें द्र 

५ महाराष्ट्र  

महानगरपालिका 

अलधलनयम मधीि ज्या 

किमािंचे आधारे काम 

करिे आह ेत ेकिमीः- 

१) महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ६३ व ६६ नुसार. 

२)  महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ७२(अ),(ि),(क) नुसार.  

   

६ शासन लनिथय, आदशे, 

पररपिक, ठराव इ 

१) शासन लनिथय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नलव-१४ कद.१४ जुिै १९९३                                    

२) शासन पररपिक क्रमािंक-सिंकीिथ/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नलव-२७ कद. ८ लडसेंिर    

२०००    

३) शासन लनिथय क्रमािंक – सिंकीिथ २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नलव-२० कद.३० लडसेंिर, २००६  

४) महानगरपालिका  ठराव क्र. ४९६६ कदनािंक २/९/२००३   

 

 

  



७ लनिथय घिेारे अलधकारी  

अ. िाभार्थी पाि / अपाि ठरलवि े 

स्तर  पदनाम  लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  समुहसिंघटक  ५ कदवस 

दसुरा स्तर  समाजसेवक  ४ कदवस 

लतसरा स्तर  सहाय्यक समाज लवकास अलधकारी  ४ कदवस 

अिंलतम िाभार्थी यादी लनगथलमत 

करण्यास सक्षम अलधकारी  

समाज लवकास अलधकारी २ कदवस 

ि.) सक्षम सलमतीच्या मान्यतसेाठी लवर्यपि सादर करि े/ आदेश  लनगथत करिे  

स्तर  खचथ मयाथदा र.रु.  

१० िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाख पयांत  

खचथ मयाथदा र.रु.  

२५ िाखाच ेवर  

लनिथयासाठी िागिारा कािावधी  

पलहिा स्तर  लिलपक  लिलपक  लिलपक   

 

 

एकुि कािावधी ४५ कदवस  

दसुरा स्तर  उपिेखापाि  उपिेखापाि  उपिेखापाि  

लतसरा स्तर  कायाथिय अलधक्षक   सहा. आयुि  सहा. आयिु  

लवर्यपि / आदेश  

लनगथलमत करण्यास 

सक्षम अलधकारी  

 सहा. आयुि  अलत. आयिु  आयुि  

 

८ आवश्यक फीीः-                                        शुल्क प्रलत अजथ र.रु. २०/-  

९ फी भरण्याची पध्दतीः-      रोख 

१० अिंलतम लनिथय लवहीत कािावधीमध्ये न घेतिा गले्यास 

ज्यािंना जिािदार  धरायचे त्यािंचे नाव व पदनाम        
१) अजथ तपासिी – समाजलवकास अलधकारी जिािदार 

राहतीि. 

२) प्रशासककय कामकाज - कायाथिय अलधक्षक जिािदार 

राहतीि. 

११ सेवा लवलहत कािावधीत पुरलविी न गले्यास 

ज्यािंच्याकडे तक्रार अजथ करता येईि तो अलधकारी व 

त्याचा दरुध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५                                                

 

सहा. आयिु, नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग तळ 

मजिा,  मुख्य इमारत, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

पपिंपरी ४११०१८     

e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in 

 

 


