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                                   पपरी  चचवड महानगरपािलका 
पपरी – ४११०१८ 

नागरव ती िवकास योजना िवभाग 
 

जाहीर कटन 
 
 
 पपरी चचवड महानगरपािलके या नागरव ती िवकास योजना िवभागामाफत इतर क याणकारी योजनेअंतगत इय ा 

१० वी म ये ८५%  ते ९०%  गुण संपादन करणा-या  व तसेच ९०% पे ा जा त गुण संपादन करणा-या  व इय ा १२ वी म ये 

८५% पे ा जा त गुण संपादन करणा-या  गुणवंत िव ा याना ब ीस देणे ही योजना राबिव यात येणार आह.े यानुसार सन 

२०१६-१७ या आ थक वषाक रता या योजनेचा लाभ घेणेकामी पपरी चचवड महानगरपािलके या िव ालया ितरी  अ य    

िव ालयांमधील िव ा याकडून द.  १९ / ७/२०१६      ते द.  २६ /८/२०१६       या कालावधीत िवहीत नमु यातील अज 

मागिव यात येत आहेत. अजदारांनी आपले अज आप या निजक या नागरी सुिवधा क ांमधून ा  क न यावेत व नागरी सुिवधा 

क ाम येच जमा करावेत व अज जमा केलेबाबतची पोहोच पावती ा  क न यावी. 

 

इतर क याणकारी योजना 
 
अ.

. योजनेचे नाव योजनेचे व प पा ता अटी 

१ पपरी चचवड 
मनपा ह ीत 
वा त ास  
असणा-या    इय ा 
१० वी व  इय ा 
१२ वी या गुणवंत  
िव ा याना ब ीस 
र म देणे. 

पपरी चचवड महानगरपािलके या 
नागरव ती िवकास योजना 
िवभागामाफत इतर क याणकारी 
योजने अंतगत इय ा १० वी म ये 
८५%  ते ९०%  गुण   तसेच ९०% 
पे ा जा त गुण संपादन करतील 
यांना व इय ा १२ वी म ये ८५% 

पे ा जा त गुण संपादन करणा-या  
गुणवंत िव ा याना ब ीस र म 
देणे. 

१. अजदार िव ा याने अजासोबत  चाल ू   वष  इय ा 
१० वी / १२ वी उ ीण असलेबाबत गुणपि केची 
सा ां कत त जोडणे आव यक. 
 

२. CBSE / ICSE बोडाचे ट े वारी बाबत संबंिधत शाळेचे 
प  अजासोबत जोडणे आव यक. 

 
३. अजदार िव ाथ  हा पपरी चचवड मनपा   
      ह ीतील रिहवासी असणे आव यक. 
 
४.वा त ा या पुरा ाथ रेशनकाड,  लाईटिबल, मतदार 

ओळखप , टेिलफोन िबल, िमळकतकर पावती, आधारकाड 
( पपरी चचवड मनपा ह ीतील ), रिज टड भाडे 
करारनामा, झोपडप ी ओळखप  (फोटोपास) इ यादी पैक  
एका पुरा ाची सा ां कत त  अजासोबत जोडणे 
आव यक. 

 
५. आधारकाडची सा ां कत त अजासोबत  जोडावी. 
 
६. मागासवग य िव ा यानी जाती या दाख याची 

सा ां कत त अजासोबत  जोडणे आव यक. 
 

७. िन:समथ ( अपंग ) िव ा यानी अपंग वाचे वै कय 
माणप ाची सा ां कत त अजासोबत  जोडणे 

आव यक. 
 

८. इ. १० वी कवा इ. १२ वी प र ेचा िनकाल 
लाग यानंतर थम वष च लाभ दे यात येईल. 

 
 
वरील सव कागदप े सा ां कत केलेली असावीत. मुळ 
कागदप े अजासोबत जोडू नयेत. 
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वरील योजनेचे अज पपरी चचवड महानगरपािलके या सव नागरी सुिवधा क ाम ये कायालयीन कामकाजा या 

दवशी िवहीत केले या मुदतीम ये सकाळी ११.०० ते दुपारी ४.०० या वेळेत उपल ध होतील. अज आव यक या कागदप ांसह 

पूण भरलेला  असावा. अपूण भरलेला, तसेच मुदतीनंतर आलेला अज ि वकारला जाणार नाही. अज ि वकारताना नागरी सुिवधा 

क ा माफत येक अजाकरीता र. .२०/- (अ री वीस पये फ ) शु क आकार यात येईल. 

 
 
टप : 

१. अज वाटप द.   १९ /७ /२०१६      ते द.   २६ /  ८  /२०१६       
 
२. अज ि वकृती द.  १९ / ७ /२०१६      ते द.   २६  /   ८ /२०१६       

 
                                                                                                                           सही/- 

आयु  
पपरी चचवड महागपािलका 

पपरी – ४११०१८ 
 
जािहरात मांक 
नागरव ती िवकास योजना िवभाग 

. नािवयो/      /कािव/        /२०१६ 
द.        /७/२०१६ 

सही/- 
सहा यक आयु  

नागरव ती िवकास योजना िवभाग 
पपरी चचवड महानगरपािलका,  

पपरी – १८ 


