
पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका,नागरवस्ती लवकास योजना लवभाग 

लवलवध कल्याणकारी योजनािंच्या अटी व शती 

इतर कल्याणकारी योजना 
अ.क्र. योजनेचे नाव अटी व शती 

1 इ. १० वी मध्य े

एकूण ८० त े९० 

टके्क गुण सिंपादन 

केिले्या लवद्यार्थयाांना 

बक्षीस रक्कम 
 

१. पपिंपरी पचिंचवड हद्दीतीि रलहवासी असल्याबाबतचा पुरावा, वैयक्तीक ओळखपत्र,  म्हणुन 

केवळ आधारकाडड ग्राह्य धरि ेजाईि. तरी अजाडसोबत आधारकाडडची प्रत सादर करावी. 

अलतररक्त पुरावा म्हणनू पािकािंचे लनवडणूक ओळखपत्र / मतदार नोंदणी यादीची प्रत सादर 

करणे आवश्यक. 

२. इयत्ता १० वी उत्तीणड  झािेबाबतची गुणपलत्रकेची प्रत  

३. १० वी उत्तीणड प्रमाणपत्रावर जर ग्रेड नमुद असिे तर CGPA ककमान ९.५ असणे 

आवश्यक. 

2     इ. १० वी मध्य े

एकूण ९० टके्क पके्षा 

जास्त गणु सिंपादन 

केिले्या लवद्यार्थयाांना 

बक्षीस रक्कम 
 

१. पपिंपरी पचिंचवड हद्दीतीि रलहवासी असल्याबाबतचा पुरावा, वैयक्तीक ओळखपत्र,  म्हणुन 

केवळ आधारकाडड ग्राह्य धरि ेजाईि. तरी अजाडसोबत आधारकाडडची प्रत सादर करावी. 

अलतररक्त पुरावा म्हणनू पािकािंचे लनवडणूक ओळखपत्र / मतदार नोंदणी यादीची प्रत सादर 

करणे आवश्यक. 

२. इयत्ता १० वी उत्तीणड  झािेबाबतची गुणपलत्रकेची प्रत  

३. १० वी उत्तीणड प्रमाणपत्रावर जर ग्रेड नमुद असिे तर CGPA ककमान ८.५ असणे 

आवश्यक. 

3   इ. १२ वी मध्य े

एकूण ८० टके्क पके्षा 

जास्त गणु सिंपादन 

केिले्या लवद्यार्थयाांना 

बक्षीस रक्कम 
 

१. पपिंपरी पचिंचवड हद्दीतीि रलहवासी असल्याबाबतचा पुरावा, वैयक्तीक ओळखपत्र,  म्हणुन 

केवळ आधारकाडड ग्राह्य धरि ेजाईि. तरी अजाडसोबत आधारकाडडची प्रत सादर करावी. 

अलतररक्त पुरावा म्हणनू पािकािंचे लनवडणूक ओळखपत्र / मतदार नोंदणी यादीची प्रत सादर 

करणे आवश्यक. 

२. इयत्ता १२ वी उत्तीणड  झािेबाबतची गुणपलत्रकेची प्रत  

३. १२ वी उत्तीणड प्रमाणपत्रावर जर ग्रेड नमुद असिे तर CGPA ककमान ८.५ असणे 

आवश्यक. 

4  वय वर्ष े० त े१८ या 

वयोगटातीि 

एच.आय.व्ही. / एड्स 

बाधीत मिुािंचा 

सािंभाळ 

करणा-या पािकािंना / 

सिंस््ािंना अ्डसहाय्य 

 

१. पपिंपरी पचिंचवड हद्दीतीि रलहवासी असल्याबाबतचा पुरावा, वैयक्तीक ओळखपत्र,  म्हणुन केवळ 

आधारकाडड ग्राह्य धरिे जाईि. तरी अजाडसोबत आधारकाडडची प्रत सादर करावी. अलतररक्त पुरावा 

म्हणून पािकािंचे लनवडणूक ओळखपत्र / मतदार नोंदणी यादीची प्रत सादर करणे आवश्यक. 

२. सिंस््ेच्या बाबतीत अजडदार सिंस््ा ही “ सावडजलनक लवश्वस्त कायदा “ अ्वा “ सिंस््ा नोंदणी 

अलधलनयम “ 1960 अन्वये नोंदणीकृत असल्याचे प्रमाणपत्र. 

3. पाल्य एच.आय.व्ही./ एडस बाधीत असल्याचे  शासकीय रुग्णाियाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र. 

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

5 पिंडीत दीनदयाि 

उपाध्याय - इयत्ता १ 

िी त े पदव्यतु्तर पयांत 

लशक्षण घणेा-या 

महापालिका हद्दीतीि  

अना् / लनराधार 

लवद्यार्थयाांना 

लशष्यवतृ्ती  

१. पपिंपरी पचिंचवड हद्दीतीि रलहवासी असल्याबाबतचा पुरावा, वैयक्तीक ओळखपत्र,  म्हणुन 

केवळ आधारकाडड ग्राह्य धरि ेजाईि. तरी अजाडसोबत आधारकाडडची प्रत सादर करावी. 

अलतररक्त पुरावा म्हणनू पािकािंचे लनवडणूक ओळखपत्र / मतदार नोंदणी यादीची प्रत सादर 

करणे आवश्यक. 

२. लवद्या्ी सिंस््ेत राहत असल्यास सिंस््ेचे नोंदणी प्रमाणपत्र 

३. आई-वलडि हयात नसल्याचे प्रमाणपत्र ( अना्ाश्रमात रहात नसल्यास ) 

४. मागीि वर्षी उत्तीणड असल्याचा पुरावा. 

 

 



 

मागासवगीय कल्याणकारी योजना 

 

1 माता रमाई आिंबडेकर 

- इयत्ता ५ वी त े

इयत्ता १० वी मध्य े

लशकत असणा-या 

मागासवगीय 

लवद्यार्थयाांसाठी 

लशष्यवतृ्ती 

 

१. पपिंपरी पचिंचवड हद्दीतीि रलहवासी असल्याबाबतचा पुरावा, वैयक्तीक ओळखपत्र म्हणुन 

केवळ आधारकाडड ग्राह्य धरि ेजाईि. तरी अजाडसोबत आधारकाडडची प्रत सादर करावी. 

अलतररक्त पुरावा म्हणनू पािकािंचे लनवडणूक ओळखपत्र / मतदार नोंदणी यादीची प्रत सादर 

करणे आवश्यक. 

२. लवद्या्ी / लवद्या्ीनीचा ककिं वा तयािंचे वलडिािंचा सक्षम प्रालधकारी यािंचेकडीि  अन.ुजाती / 

अनु.जमाती / लवमुक्त जाती / भटक्या जमाती असिेबाबत  जातीचा दाखिा ककिं वा लवद्या्ी / 

लवद्या्ीनीच्या  शाळा सोडल्याच्या दाखल्याची प्रत. 

३. मागीि वर्षी उत्तीणड झािेबाबतचा पुरावा 

2 पणु्यश्लोक अलहल्यादेवी 

होळकर - इयत्ता १२ 

वी निंतरच े( प्र्म 

वर्षड) वदै्यकीय 

अभ्यासक्रम ( 

M.B.B.S., 

B.A.M.S., 

B.H.M.S., B.D.S., 

B.U.M.S,) M.B.A. 

आलण अलभयािंलत्रकी 

पदवी परीक्षा 

यासारख ेउच्च लशक्षण 

घणे्या-या लवद्यार्थयाांना 

अ्डसहाय्य 

 

१. पपिंपरी पचिंचवड हद्दीतीि रलहवासी असल्याबाबतचा पुरावा, वैयक्तीक ओळखपत्र,  म्हणुन 

केवळ आधारकाडड ग्राह्य धरि ेजाईि. तरी अजाडसोबत आधारकाडडची प्रत सादर करावी. 

अलतररक्त पुरावा म्हणनू पािकािंचे लनवडणूक ओळखपत्र / मतदार नोंदणी यादीची प्रत सादर 

करणे आवश्यक. 

२. लवद्या्ी / लवद्या्ीनीचा ककिं वा तयािंचे वलडिािंचा सक्षम प्रालधकारी यािंचेकडीि  अन.ुजाती / 

अनु.जमाती / लवमुक्त जाती / भटक्या जमाती असिेबाबत जातीचा दाखिा ककिं वा शाळा 

सोडल्याचा दाखिा. 

३. महालवद्याियात प्रवेश घेतल्याबाबत फी भरििेी पावती, बोनाफाईड प्रमाणपत्र इ.   

४. शासनाने लवलहत केिेल्या पद्धतीने गुणवते्तनुसार फ्रीसीट/ मरेीटसीट  प्रवेशपत्र. 

3 महर्र्षड वाल्मीकक - 

मागासवगीय मिुा / 

मिुींना मोफत 

सायकि घणेसेाठी 

अ्डसहाय्य  

( इयत्ता ८ वी त े१२ 

वी मध्य ेलशकत 

असिले्या 

लवद्यार्थयाांसाठी ) 

 

१. पपिंपरी पचिंचवड हद्दीतीि रलहवासी असल्याबाबतचा पुरावा, वैयक्तीक ओळखपत्र,  म्हणुन 

केवळ आधारकाडड ग्राह्य धरि ेजाईि. तरी अजाडसोबत आधारकाडडची प्रत सादर करावी. 

अलतररक्त पुरावा म्हणनू पािकािंचे लनवडणूक ओळखपत्र / मतदार नोंदणी यादीची प्रत सादर 

करणे आवश्यक. 

२.  मागीि  वर्षी  उत्तीणड  असल्याचा  परुावा  ( ककमान ५० % गूण )  आवश्यक . उत्तीणड 

प्रमाणपत्रावर जर  ग्रडे  नमुद  असेि तर  CGPA ककमान ५.३ असणे आवश्यक आह.े 

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

अजडदाराच्या बँक खातयात जमा करणते येईि. 

४.  अजड पात्र झाल्याच ेया कायाडियामाफड त कळलवल्यानिंतरच  सायकि खरेदी केल्याची 

GST निंबर असििेी पक्की पावती सादर करण ेआवश्यक राहीि. 



4 डॉ. बाबासाहबे 

आिंबेडकर - 

मागासवगीय यवुक / 

यवुतींना 

परदशेातीि उच्च 

लशक्षणासाठी 

अ्डसहाय्य 

 

१.पपिंपरी पचिंचवड हद्दीतीि रलहवासी असल्याबाबतचा पुरावा, वैयक्तीक ओळखपत्र,  म्हणुन 

केवळ आधारकाडड ग्राह्य धरि ेजाईि. तरी अजाडसोबत आधारकाडडची प्रत सादर करावी. 

अलतररक्त  परुावा  म्हणनू  पािकािंचे  लनवडणूक  ओळखपत्र / मतदार नोंदणी यादीची प्रत 

सादर करण ेआवश्यक 

२.अजडदार लवद्यार्थयाडचा सक्षम प्रालधकारी यािंचेकडीि जातीच्या दाखल्याची प्रत. 

३.परदशेातीि उच्च लशक्षणाकररता लनवड झािेबाबतची कागदपत्रे तसेच लवद्यार्थयाडचा पासपोटड व 

लवद्यार्थयाडचा  लव्हसा इ. ची प्रत. 

४.मागीि वर्षाडची गुणपलत्रकेची प्रत  

५.बोनाफाईड / कॉिेजचे आयकाडड ची प्रत. 

5  

िोकशाहीर 

आण्णाभाऊ साठे - 

मागासवगीय सहकारी 

गहृलनमाडण सिंस््ािंना  

घरबािंधणीसाठी 

अ्डसहाय्य 

लमळणबेाबत 

 

 

१. मागासवगीय गृहलनमाडण सिंस््ािं उपलनबिंधक यािंचेकडीि को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी लनयम 

१९६० अन्वये नोंदणीकृत असिेबाबतचे प्रमाणपत्र. 

२. मागासवगीय / लबगर मागासवगीय सभासदािंची स्वाक्षरी यादी. 

३. बािंधकाम किं मेन्समेंट सर्टडकफकेट. 

४. ललिन्् सर्टडकफकेट. 

५. गृहलनमाडण सिंस््ेचा बािंधकामाचा नकाशा. 

६.  अजडदार / िाभा्ीच्या आधारकाडाडची प्रत.  

 

 

 

 

 

मलहिा व बािकल्याण योजना 
1 मा. रामभाऊ म्हाळगी 

-   मिुींना तािंलत्रक 

प्रलशक्षण ककिं वा 

अलभयािंलत्रकी पदलवका  

अभ्यासक्रमासाठी 

अ्डसहाय्य 

 

पपिंपरी पचिंचवड हद्दीतीि रलहवासी असल्याबाबतचा पुरावा, वैयक्तीक ओळखपत्र,  म्हणुन 

केवळ आधारकाडड ग्राह्य धरि ेजाईि. तरी अजाडसोबत आधारकाडडची प्रत सादर करावी. 

अलतररक्त पुरावा म्हणनू पािकािंचे लनवडणूक ओळखपत्र / मतदार नोंदणी यादीची प्रत सादर 

करणे आवश्यक. 

२. .इ. १०वी / १२वी उत्तीणड असल्याचे गुणपत्रक   

३. शासकीय /शासनमान्य सिंस््चेे तािंलत्रक प्रलशक्षण ककिं वा अलभयािंलत्रकी पदलवका 

अभ्यासक्रमाचे प्रवेश प्रमाणपत्राची प्रत. 

४. िाभा्ीच्या कुटुिंबाचे मागीि वर्षाडचे वार्र्षडक उतपन्न र. रु. २,००,०००/-  पयांत 

असल्याबाबतचा तहसीिदार यािंचेकडीि उतपन्नाचा दाखिा अ्वा र. रु. २,००,०००/- पयांत 

उतपन्न असिेि ेरेशनकाडडची प्रत. 

 

2 इयत्ता १० वी मधीि . पपिंपरी पचिंचवड हद्दीतीि रलहवासी असल्याबाबतचा पुरावा, वैयक्तीक ओळखपत्र,  म्हणुन 



मिुींना शकै्षलणक 

सालहतय घणेकेामी 

अ्डसहाय्य 

 

केवळ आधारकाडड ग्राह्य धरि ेजाईि. तरी अजाडसोबत आधारकाडडची प्रत सादर करावी. 

अलतररक्त  परुावा  म्हणनू  पािकािंचे  लनवडणूक  ओळखपत्र / मतदार नोंदणी यादीची प्रत 

सादर करण ेआवश्यक. 

२. िाभा्ीच्या कुटुिंबाचे मागीि वर्षाडचे वार्र्षडक उतपन्न रक्कम रु. २,००,०००/- पयांत 

असिेबाबतचा तहसीिदार यािंचेकडीि उतपन्नाचा दाखिा, अ्वा रेशनकाडड ची प्रत. ( 

रेशनकाडडवर वार्र्षडक उतपन्न र. रु. २,००,०००/- पयांत नमूद असणे आवश्यक आह.े ) 

३. इयत्ता नववीचे गणुपत्रक. ( ककमान 60 % गुण आवश्यक ) 

3 िोकनायक गोपीना् 

मुिंडे - इयत्ता १२ वी 

निंतरचे ( प्र्म वर्षड ) 

वैद्यकीय अभ्यासक्रम ( 

M.B.B.S., 

B.A.M.S., 

B.H.M.S., B.D.S., 

B.U.M.S,) M.B.A. 

आलण अलभयािंलत्रकी 

पदवी परीक्षा 

यासारखे उच्च लशक्षण 

घेण्यासाठी अ्डसहाय्य 

 

पपिंपरी पचिंचवड हद्दीतीि रलहवासी असल्याबाबतचा पुरावा, वैयक्तीक ओळखपत्र,  म्हणुन 

केवळ आधारकाडड ग्राह्य धरि ेजाईि. तरी अजाडसोबत आधारकाडडची प्रत सादर करावी. 

अलतररक्त पुरावा म्हणनू पािकािंचे लनवडणूक ओळखपत्र / मतदार नोंदणी यादीची प्रत सादर 

करणे आवश्यक. 

२. िाभा्ीच्या कुटुिंबाचे मागीि वर्षाडचे वार्र्षडक उतपन्न रक्कम रु. 2,00,000 /- पयांत 

असिेबाबतचा तहसीिदार यािंचेकडीि उतपन्नाचा दाखिा, अ्वा रेशनकाडड ची प्रत. ( 

रेशनकाडडवर वार्र्षडक उतपन्न र. रु. 2,00,000/- पयांत नमुद असणे आवश्यक आह.े) 

३. महालवद्याियात प्रवेश घेतल्याबाबत फी भरििेी पावती, बोनाफाईड प्रमाणपत्र इ.   

४. शासनाने लवलहत केिेल्या पद्धतीने गुणवते्तनुसार फ्रीसीट/ मरेीटसीट  प्रवेशपत्र. 

५. मागीि वार्र्षडक परीक्षा उत्तीणड झाल्याचे गुणपत्रकाची प्रत. 

 

4 स्व. प्रमोद महाजन 

– परदशेातीि 

उच्चलशक्षण / 

अभ्यासक्रमासाठी 

लनवड झािले्या 

यवुतीस अ्डसहाय्य 
 

पपिंपरी पचिंचवड हद्दीतीि रलहवासी असल्याबाबतचा पुरावा, वैयक्तीक ओळखपत्र,  म्हणुन 

केवळ आधारकाडड ग्राह्य धरि ेजाईि. तरी अजाडसोबत आधारकाडडची प्रत सादर करावी. 

अलतररक्त पुरावा म्हणनू लवद्या्ीनी / पािकािंचे लनवडणूक ओळखपत्र / मतदार नोंदणी 

यादीची प्रत सादर करण ेआवश्यक. 

२. परदशेातीि उच्च लशक्षणाकररता लनवड झािेबाबतची  कागदपते्र तसेच लवद्या्ीनीचा 

पासपोटड व लवद्या्ीनीचा लव्हसा इ. ची प्रत) 

३.  प्रवेश घतेल्याचा परुावा जसेकी बोनाफाईड / कॉिेजचे आयडी काडड, प्रवेशपत्र इ. 
 

5 मा. अटिलबहारी 

वाजपयेी – लवधवा / 

घटस्फोटीत मलहिािंना 

ककरकोळ स्वरुपाचा 

घरगतुी  

व्यवसाय करण्यासाठी 

अ्डसहाय्य 

 

१. पपिंपरी पचिंचवड हद्दीतीि रलहवासी असल्याबाबतचा पुरावा, वैयक्तीक ओळखपत्र,  म्हणुन 

केवळ आधारकाडड ग्राह्य धरि ेजाईि. तरी अजाडसोबत आधारकाडडची प्रत सादर करावी. 

अलतररक्त पुरावा म्हणनू  लनवडणूक ओळखपत्र / मतदार नोंदणी यादीची प्रत सादर करणे 

आवश्यक. 

२. घटस्फोरटता लियािंचे बाबतीत न्यायाियाच्या आदशेाची प्रत.   

३. लवधवा लियािंचे बाबतीत पतीच्या मृतय ूदाखल्याची प्रत.   

४. िाभा्ीच्या कुटुिंबाचे मागीि वर्षाडचे वार्र्षडक उतपन्न र. रु. २,००,०००/-  पयांत 

असल्याबाबतचा तहसीिदार यािंचेकडीि उतपन्नाचा दाखिा अ्वा र. रु. २,००,०००/- पयांत 

उतपन्न असिेि ेरेशनकाडडची प्रत 

6 मिुगी दत्तक     

घणेा-या दािंपतयास 

अ्डसहाय्य 
 

पपिंपरी पचिंचवड हद्दीतीि रलहवासी असल्याबाबतचा पुरावा, वैयक्तीक ओळखपत्र,  म्हणुन 

केवळ आधारकाडड ग्राह्य धरि ेजाईि. तरी अजाडसोबत आधारकाडडची प्रत सादर करावी. 

अलतररक्त पुरावा म्हणनू  लनवडणूक ओळखपत्र / मतदार नोंदणी यादीची प्रत सादर करणे 

आवश्यक. 

२. आई व मिुीचे आधारकाडडची प्रत. 

३. दत्तक लवधानाबाबत न्यायाियीन आदेशाची प्रत. 

४. मिुीच्या जन्मदाखल्याची प्रत. 



7 बटेी बचाव बटेी 

पढाओ – पलहल्या 

मिुीवर ककिं वा पलहिी 

मिुगी असताना दसु-

या मिुीवर 

कुटूिंबलनयोजन 

शस्त्रकक्रया करणा-या 

मलहिसे अ्डसहाय्य 

 

१.पपिंपरी पचिंचवड हद्दीतीि रलहवासी असल्याबाबतचा पुरावा, वैयक्तीक ओळखपत्र,  म्हणनु 

केवळ आधारकाडड ग्राह्य धरि े जाईि. तरी अजाडसोबत आधारकाडडची प्रत सादर करावी. 

अलतररक्त पुरावा म्हणनू  लनवडणूक ओळखपत्र / मतदार नोंदणी यादीची प्रत सादर करण े

आवश्यक. 

२.आई व मुिीचे आधारकाडडची प्रत. 

३.पलहल्या मिुीवर अ्वा पलहिी मुिगी असताना दसु-या मुिीवर कुटूिंब लनयोजन शस्त्रकक्रया 

केल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र.  

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

मुिीचा जन्म दाखिा. ) प्रत. 
 

8 दहा वर्ष ेपणूड 

झािले्या मलहिा 

बचतगटास 

अ्डसहाय्य 

१)  पपिंपरी पचिंचवड हद्दीतीि रलहवासी असल्याबाबतचा पुरावा, वैयक्तीक ओळखपत्र,  म्हणनु 

केवळ आधारकाडड ग्राह्य धरि ेजाईि. तरी अजाडसोबत आधारकाडडची प्रत सादर करावी. 

अलतररक्त पुरावा म्हणनू  लनवडणूक ओळखपत्र / मतदार नोंदणी यादीची प्रत सादर करणे 

आवश्यक. 

२)   बचतगट दहा वर्षाडपासून कायडरत असिेबाबतच्या नोंदीचे   बचतगट पासबुकाची प्रत. 

३)   बचतगटाचे लहशोबाचे लववरणपत्र / जमाखचड नोंदी इतयादी. 

४)   बचत गट सदस्यािंचा तपशीि पत्र ( नाव, पत्ता, फोन निं. सही ) 

५)   सवड सभासदािंचा ग्रपु फोटो 

६)   बचतगटातीि सभासद दबुार असल्यास असे सभासद वगळून गट पुनगडरठत केल्याच्या 

ठरावाची प्रत. 

७)   गटाच्या लनयलमतपण ेमालसक बैठका होत असल्याबाबतच्या पुराव्या्ड मालसक बैठकीच्या 

सभावृत्तािंतची प्रती आवश्यक. 

 

9 मदर तरेेसा – 

नोंदणीकृत मलहिा 

सिंस््ािंना / 

महापालिकेकडीि 

नोंदणीकृत अनदुान 

प्राप्त मलहिा 

बचतगटािंना 

पाळणाघर सरुु 

करण्याकररता 

अ्डसहाय्य 

 

१) सिंस््ेच्या बाबतीत शासनाकडीि  नोंदणी प्रमाणपत्र व मलहिा बचतगटाचे बाबतीत 

महापालिकेकडीि नोंदणी प्रमाणपत्र नोंदणी क्रमािंक व कदनािंकाची  प्रत. 

२) पाळणाघर सुरू करणेबाबत सिंस््ेचा ठराव प्रत. 

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

४) जागेच्या मािकीबाबतची कागदपते्र 

५) प्रारिंलभक खचाडबाबतचे GST निंबर असिेि ेकोटेशन 

६) आधारकाडड  प्रत. 

७) बचतगटाच्या बॅंक पासबुकाची प्रत. 

 

10 लनभडया अलस्ततव 

पनुवडसन योजना 

( लपडीत व 

अतयाचारीत मिुीिा / 

मलहििेा लतच्या 

पनुवडसनासाठी 

अ्डसहाय्य ) 

 

१. पपिंपरी पचिंचवड हद्दीतीि रलहवासी असल्याबाबतचा पुरावा, वैयक्तीक ओळखपत्र,  म्हणुन 

केवळ आधारकाडड ग्राह्य धरि ेजाईि. तरी अजाडसोबत आधारकाडडची प्रत सादर करावी. 

अलतररक्त पुरावा म्हणनू  लनवडणूक ओळखपत्र / मतदार नोंदणी यादीची प्रत सादर करणे 

आवश्यक. 

२. अजडदार मुिगी अतयाचारीत लपडीत असिेबाबत पोिीस लनरीक्षकाचा अहवाि व 

एफ.आय.आर. ची झेरॉक्स प्रत. 

३. समुपदेशन कें द्रामाफड त अजड आिा असेि तर समुपदशेन कें द्राच्या अहवािाची प्रत. 

 

11 सालवत्रीबाई फुि े

परुस्कार            

. पपिंपरी पचिंचवड हद्दीतीि रलहवासी असल्याबाबतचा पुरावा, वैयक्तीक ओळखपत्र,  म्हणुन 

केवळ आधारकाडड ग्राह्य धरि ेजाईि. तरी अजाडसोबत आधारकाडडची प्रत सादर करावी. 

अलतररक्त पुरावा म्हणनू  लनवडणूक ओळखपत्र / मतदार नोंदणी यादीची प्रत सादर करणे 



( वयैलक्तक ) 
 

आवश्यक. 

२. शाळा सोडल्याचा ककिं वा वयाचा दाखिा. 

३.वतडणुकीबाबत पोिीस अलधका-याचे प्रमाणपत्र. 

४. मागीि ३ वर्षाडतीि सामालजक कामाचा ( मलहिा व बािकल्याण क्षेत्रातीि / किा व 

सािंस्कृलतक क्षेत्रातीि / उद्योग व्यवसाय क्षेत्रातीि ) अनुभवाचा तपशीि. 

५.उतकृष्ट कायाडबाबतचे प्रमाणपत्र ( असल्यास ) 

६.इतर मालहती. 

 

12 सालवत्रीबाई फुि े

परुस्कार               

( सामालजक सिंस््ा ) 

 

१स्वयिंसेवी सिंस््ेच्या द सोसायटी  Registration Act नुसार ( सहकारी ततवावर ) नोंदणी 

प्रमाणपत्रािंची  प्रत. ककिं वा सिंस््ा नोंदणी अलधलनयम १८६० प्रमाणपत्राची प्रत. 

२.िेखा परीक्षण अहवाि ( मालगि दोन वर्षाांचा ) 

३.वार्र्षडक अहवाि ( मालगि पाच वर्षाांचा ) 

४.कायडकाररणीची यादी, ठराव. 

५.सिंस््ेच्या कारभारामध्य ेगैरवतडन नसल्याबाबतचे पोिीस अलधका-यािंचे प्रमाणपत्र. 

६.उतकृष्ट कायाडबाबतची प्रमाणपते्र ( असल्यास ) 

७.सिंस््ेच्या घटनेची प्रत 

८.अजड करण्यास प्रालधकृत केिले्या व्यक्तीचे नाव व पद  समालवष्ठ असावे व सिंस््ेचा पुरस्कार 

मागणी ठराव 

९.मलहिा व बािकल्याण क्षेत्रातीि सिंस््ेन ेकेिले्या सेवा व कायड ( ककमान ५ वर्षे ) 

याबाबतचा तपशीि परुाव्यासह. 

१०.सिंस््ेचे अध्यक्ष / सलचव यािंचे आधारकाडडची प्रत   

 

13 मिुींना मोफत 

सायकि घणेसेाठी 

अ्डसहाय्य  

( इयत्ता ८ वी त े१२ 

वी मध्य ेलशकत 

असिले्या 

लवद्यार्थयीनींसाठी ) 

 

१. पपिंपरी पचिंचवड हद्दीतीि रलहवासी असल्याबाबतचा पुरावा, वैयक्तीक ओळखपत्र,  म्हणुन 

केवळ आधारकाडड ग्राह्य धरि ेजाईि. तरी अजाडसोबत आधारकाडडची प्रत सादर करावी. 

अलतररक्त पुरावा म्हणनू पािकािंचे लनवडणूक ओळखपत्र / मतदार नोंदणी यादीची प्रत सादर 

करणे आवश्यक. 

२.  मागीि वर्षाडचे रक्कम रु. 2,00,000/- चे आत कुटुिंबाचे वार्र्षडक उतपन्न असिेबाबतचा 

तहसीिदार यािंचेकडीि उतपन्नाचा दाखिा अ्वा २ िाखापयांत उतपन्न नमूद असििे े

रेशनकाडडची प्रत. 

३.मागीि वर्षी उत्तीणड झाल्याची गुणपत्रकाची प्रत ( ककमान ५०% गुण ) ज्या प्रमाणपत्रावर 

CGPA नमूद असिे तयािंच्या बाबतीत ककमान CGPA 5.3 आवश्यक. 

४. अजडदारान ेखोटी / चुकीची कागदपते्र सादर केल्याचे आढळुन आल्यास कायदेशीर कारवाई 

करणेत येईि. 

५. अजड पात्र झाल्याचे या कायाडियामाफड त कळलवल्यानिंतर सायकि खरेदी केल्याची GST 

निंबर असििेी पक्की पावती सादर करणे आवश्यक राहीि. 

14 दीड वर्षे पूणड 

झािेल्या बचतगटास 

अ्डसहाय्य 

१)   पपिंपरी पचिंचवड हद्दीतीि रलहवासी असल्याबाबतचा पुरावा, वैयक्तीक ओळखपत्र,  

म्हणुन केवळ आधारकाडड ग्राह्य धरि ेजाईि. तरी अजाडसोबत आधारकाडडची प्रत सादर 

करावी. अलतररक्त पुरावा म्हणनू  लनवडणूक ओळखपत्र / मतदार नोंदणी यादीची प्रत सादर 

करणे आवश्यक. 

२)   बचतगट 1.5 वर्षे कायडरत असिेबाबतच्या नोंदीचे   बचतगट पासबुकाची प्रत. 

३)   बचतगटाचे लहशोबाचे लववरणपत्र / जमाखचड नोंदी इतयादी. 

४)   बचत गट सदस्यािंचा तपशीि पत्र ( नाव, पत्ता, फोन निं. सही ) 



५)   सवड सभासदािंचा ग्रपु फोटो 

६)   बचतगटातीि सभासद दबुार असल्यास असे सभासद वगळून गट पुनगडरठत केल्याच्या 

ठरावाची प्रत. 

७)   गटाच्या लनयलमतपण ेमालसक बैठका होत असल्याबाबतच्या पुराव्या्ड मालसक बैठकीच्या 

सभावृत्तािंतच्या प्रती आवश्यक. 

15 मा. अटिलबहारी 

वाजपयेी - 

लशवणयिंत्र 

घणे्यासाठी 

अ्डसहाय्य. 

१.शासककय / शासनमान्य सिंस््ेचे लशवणवगड पूणड केल्याचे प्रमाणपत्र उदा. महाराष्ट्र शासन / 

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

२. पपिंपरी पचिंचवड हद्दीतीि रलहवासी असल्याबाबतचा पुरावा, वैयक्तीक ओळखपत्र,  म्हणुन 

केवळ आधारकाडड ग्राह्य धरि ेजाईि. तरी अजाडसोबत आधारकाडडची प्रत सादर करावी. 

अलतररक्त पुरावा म्हणनू पािकािंचे लनवडणूक ओळखपत्र / मतदार नोंदणी यादीची प्रत सादर 

करणे आवश्यक. 

३.अजड पात्र झाल्याचे या कायाडियामाफड त कळलवल्यानिंतर लशवणयिंत्र खरेदी केल्याची GST 

निंबर असििेी पक्की पावती सादर करणे आवश्यक राहीि 

४.बँक पासबुकची प्रत 

 

 

16 चार चाकी हिके 

वाहन (L.M.V.) 

चािलवण्याचे ( मोटार 

ड्रायपव्हिंग ) प्रलशक्षण 

व  LMV(TR) पक्की 

अनुज्ञप्ती ( ड्रायपव्हिंग 

िायसन्स ) देण.े 

 

१.पपिंपरी पचिंचवड हद्दीतीि रलहवासी असल्याबाबतचा पुरावा, वैयक्तीक ओळखपत्र,  म्हणुन 

केवळ आधारकाडड ग्राह्य धरि ेजाईि. तरी अजाडसोबत आधारकाडडची प्रत सादर करावी. 

अलतररक्त पुरावा म्हणनू स्वत:चे लनवडणूक ओळखपत्र / मतदार नोंदणी यादीची प्रत सादर 

करणे आवश्यक. 

२. वय वर्षड २२ ते ४५ असणे आवश्यक, पुराव्या्ड जन्मदाखिा ककिं वा शाळा 

सोडल्याचा दाखिा, एस.एस.सी. प्रमाणपत्र, आधारकाडड इतयादी ततसम् कागदपत्रे 

यापैकी एक कागदपत्र जोडणे आवश्यक. 

३. ककमान ८ वी पास असणे आवश्यक. पुराव्या्ड शैक्षलणक अहडता सिंबलधतचा 

दाखिा/प्रमाणपत्र/इ. ततसम् कागदपत्रे यापैकी एक कागदपत्र जोडणे आवश्यक. 

४. प्रलशक्षणासाठी सहभाग शुल्क खािीिप्रमाण ेराहीि. 

अ) र रु.1,00,000/- ( अक्षरी रक्कम रु एक िाख फक्त) पयडन्त उतपन्न असणा-या मलहिािंना 

सहभाग शुल्क नाही. 

ब) र रु.1,00,000/- पेक्षा जास्त उतपन्न असणा-या मलहिािंनी प्रलशक्षण शुल्काच्या 25% रक्कम 

सहभाग शुल्क म्हणून आगाऊ भरणे आवश्यक. सहभाग शुल्क भरल्यानिंतरच प्रलशक्षण घणे्यास 

पात्र करणेत येईि. 

क) लवधवा मलहिािंना कोणतेही सहभाग शुल्क भरावे िागणार नाही. लवधवा मलहिािंनी 



पतीच्या मृतयु दाखल्याची प्रत जोडणे आवश्यक आह.े 

५.पुराव्या्ड मा.तहलसिदार / ततसम अलधका-याकडीि उतपन्नाचा दाखिा. 

रेशनकाडडवरीि रक्कम रुपये १,००,०००/- पयांतचे नमूद उतपन्न प्रत आवश्यक. 

६.लशकाऊ अनुज्ञप्तीसाठी २ व पक्की अनुज्ञप्तीसाठी २ असे नलजकच्या कािावधीत 

काढिेिे  एकुण ४ फोटो (पासपोटड साईज) आवश्यक. 

७. याव्यलतररक्त पररवहन कायाडियाच्या मागणीनुसार आवश्यक ती कागदपत्रे  सादर 

करणे बिंधनकारक राहीि. 

८. िग्नानिंतरच्या ककिं वा इतर कारणास्तव नाव बदिाबाबतच्या पुराव्या्ड / िग्नपत्रीका 

/ लववाह नोंदणी दाखिा  शासकीय राजपत्र / िग्नानिंतरच ेपॅनकाडड यापैकी एक 

कागदपत्र  जोडणे आवश्यक. 

 

अपिंग कल्याणकारी योजना 
1 कदव्यािंग  लवद्यार्थयाांना 

इयत्ता १२ वी निंतरच े

(प्र्म वर्षड) वदै्यकीय ( 

M.B.B.S., B.A.M.S., 

B.H.M.S., B.D.S., 

B.U.M.S,) M.B.A.  

आलण अलभयािंलत्रकी 

पदवी परीक्षा यािंसारख े

उच्च लशक्षण घणे्यासाठी 

अ्डसहाय्य 

 

१. पपिंपरी पचिंचवड हद्दीतीि रलहवासी असल्याबाबतचा पुरावा, वैयक्तीक ओळखपत्र,  म्हणुन 

केवळ आधारकाडड ग्राह्य धरि ेजाईि. तरी अजाडसोबत आधारकाडडची प्रत सादर करावी. 

अलतररक्त पुरावा म्हणनू पािकािंचे लनवडणूक ओळखपत्र / मतदार नोंदणी यादीची प्रत सादर 

करणे आवश्यक. 

२. अजडदाराचे ४० % ककिं वा तयापेक्षा अलधक अपिंगतवाबाबतचे शासकीय / लनमशासकीय 

रुग्णाियाकडीि वैद्यकीय प्रमाणपत्र. 

३. महालवद्याियात प्रवेश घेतल्याबाबत फी भरििेी पावती, बोनाफाईड प्रमाणपत्र इ. 

४. शासनाने लवलहत केिेल्या पद्धतीने गुणवते्तनुसार  (फ्रीसीट / मेरीट सीट) प्रवेशपत्र. 

५. मागीि वर्षाडची गणुपलत्रकेची प्रत. 

 

2 पिंलडत कदनदयाि 

उपाध्याय - कदव्यािंग 

लवद्यार्थयाांसाठी 

लशष्यवतृ्ती 
 

१. पपिंपरी पचिंचवड हद्दीतीि रलहवासी असल्याबाबतचा पुरावा, वैयक्तीक ओळखपत्र,  म्हणुन 

केवळ आधारकाडड ग्राह्य धरि ेजाईि. तरी अजाडसोबत आधारकाडडची प्रत सादर करावी. 

अलतररक्त पुरावा म्हणनू पािकािंचे लनवडणूक ओळखपत्र / मतदार नोंदणी यादीची प्रत सादर 

करणे आवश्यक. 

२.  अजडदाराचे ४० % अपिंगतवाचे प्रमाणपत्र. 

३. मागीि वार्र्षडक परीक्षा उत्तीणड झाल्याचे गुणपत्रकाची प्रत. 

 

3 कुष्ठलपडीत 

व्यक्तींना 

अ्डसहाय्य 

 

१. पपिंपरी पचिंचवड हद्दीतीि रलहवासी असल्याबाबतचा पुरावा, वैयक्तीक ओळखपत्र,  म्हणुन 

केवळ आधारकाडड ग्राह्य धरि ेजाईि. तरी अजाडसोबत आधारकाडडची प्रत सादर करावी. 

अलतररक्त पुरावा म्हणनू पािकािंचे लनवडणूक ओळखपत्र / मतदार नोंदणी यादीची प्रत सादर 

करणे आवश्यक. 

२. ४० % ककिं वा तयापेक्षा अलधक कुष्ठरुग्ण अपिंगतवाबाबतचे शासकीय / लनमशासकीय  

रूग्णाियाकडीि  वैद्यकीय प्रमाणपत्र. 

 



4 लवशरे्ष (मलतमिंद) 

व्यक्तींचा सािंभाळ 

करणा-या सिंस््से / 

पािकािंस अ्डसहाय्य 

 

१. पपिंपरी पचिंचवड हद्दीतीि रलहवासी असल्याबाबतचा पुरावा, वैयक्तीक ओळखपत्र,  म्हणुन 

केवळ आधारकाडड ग्राह्य धरि ेजाईि. तरी अजाडसोबत आधारकाडडची प्रत सादर करावी. 

अलतररक्त पुरावा म्हणनू पािकािंचे लनवडणूक ओळखपत्र / मतदार नोंदणी यादीची प्रत सादर 

करणे आवश्यक. 

२. मलतमिंद व्यक्तीचे बाबत शासकीय  रूग्णाियाकडीि  मलतमिंदतवाचा दाखिा. 

 

5 कदव्यािंग व्यपक्तिं ना 

उपयकु्त साधन 

घणेकेामी 

अ्डसहाय्य  

 

१. पपिंपरी पचिंचवड हद्दीतीि रलहवासी असल्याबाबतचा पुरावा, वैयक्तीक ओळखपत्र,  म्हणुन 

केवळ आधारकाडड ग्राह्य धरि ेजाईि. तरी अजाडसोबत आधारकाडडची प्रत सादर करावी. 

अलतररक्त पुरावा म्हणनू पािकािंचे लनवडणूक ओळखपत्र / मतदार नोंदणी यादीची प्रत सादर 

करणे आवश्यक. 

२. ४०% अ्वा तयापेक्षा अलधक अपिंगतवाचे शासकीय  रूग्णाियाकडीि  दाखिा. 

३. अजड पात्र झाल्याचे या कायाडियामाफड त कळलवल्यानिंतर साधन खरेदी केल्याची GST निंबर 

असििेी पक्की पावती सादर करणे आवश्यक राहीि.  

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

अजडदाराच्या बँक खातयात जमा करणते येईि. 

 

  


