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                                             पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी १८ 
                                नागरव ती िवकास योजना िवभाग 

                          जाहीर कटन  
 
 

      पपरी चचवड महानगरपािलके या नागरव ती िवकास योजना िवभागामाफत मिहला व बालक याण योजना, , अपंग 
या िवकासा या योजना, मागासवग य क याणकारी योजना आिण इतर क याणकारी योजना राबिव यात येत आहेत. यानुसार 

२०१६-१७ या आ थक वषाकरीता खालील माणे नमुद केले या घटक योजनांचा लाभ घेणेकामी पपरी चचवड महानगरपािलका 
प रसरातील संबंिधत घटकातील अजदाराकडून दनांक ५/८/२०१६ त े दनांक  ९/९/२०१६ या कालावधीत िवहीत नमु यात 
अज मागिव यात येत आहेत.अजदारांनी आपल ेअज नजीक या महापािलके या  नागरी सुिवधा क ात सादर करावेत.  

मिहला व बाल क याण योजना 

अ. .               योजना                  पा ता अटी               इतर मह वा या अटी  
१. इय ा १० वी नंतरच े

(आय.टी.आय मधील) मुल ना 
तांि क िश ण कवा 
अिभयांि क  पदिवका 
अ यास मासाठी अथसहा य. 

१) अजदारान ेआय.टी.आय मधील तांि क 
िश णासाठी कवा अिभयांि क  पदिवका 

अ यास मासाठी वेश घेतलेला असणे 
आव यक. 
 
२) िश ण कालावधी कमीत कमी एक 
वषापयत असावा  

१. लाभाथ च े वा त  पपरी चचवड मनपा 
ह ीत असलेबाबत रेश नग काड, घरप ी पावती, 
पालकांच ेमतदार ओळखपञ, लाईट िबल व इतर 
त सम पुरावा यापैक  एक आव यक. 
२. कुटंुबाच ेमागील वषाचे वाष क उ प  र. . 
१,००,०००/- पे ा कमी असलेबाबत 
मा.तहिसलदार यांचा उ प  दाखला कवा िपवळे 
अथवा केशरी रेश नग काडची स य त 
आव यक. 
३. अथसहा या या योजनां करीता अजदारा या 
नाव े बँकेम ये खाते असले या  बचत खा या या 
पासबुक व ECS संबिधत कागदप ां या स य ती 
व बके या िशफारसीसह जोडणे आव यक राहील  
४. आधारकाडाची स य त आव यक. 

२) इय ा १० वी मधील मुल ना 
शै िणक सािह य घेणेकामी 
अथसहा य.  

१) इय ा १० वी म ये िशकत असणे 
आव यक आह.े 
२) इ. ९ वी या वा षक परी ेत कमान 
६०%  गुण आव यक.  

वरील माण े

३) इय ा १२ वी नंतरच ेवै क य         
( MBBS, BAMS, BHMS , 
BDS , BUMS ) MBA आिण 
अिभयांि क  पदवी परी ा 
यासारख े उ  िश ण घेणा-या 
युवत ना अथसहा य. 

१) अजदारास शासक य अथवा 
शासनमा य अनुदािनत सं थेम ये थमवष 
अ यास मासाठी गुणव े नुसार वेश (  
सीट म ये) िमळणे आव यक. 
२) अजदाराने शै िणक अहता व वेशा 
संबंधीत कागद प  ेसादर करणे आव यक. 
३) िव ा यान े बोनाफाईड सट फ केट 
सादर करणे आव यक.  

वरील माण े

४) सािव ीबाई  फुले पुर कार      
( सामािजक सं था ) 

१) मिहला व बालक याण  
े ात मिहलां या आ थक व सामािजक 

उ तीसाठी िश ण पुनवसन, आरो य, 
अ याय िनमुलन, अंध दा ढी 
जनजागरण इ. े ात काय करणा-या 
महापािलका ह तील सं थांना हा पुर कार 
दला जाईल. 

२) वयंसेवी सं था ही द सोसायटी 
रिज.अँ टनुसार ( सहकारी त वावर ) 
पंजीब द असावी.    
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३) सं थेची न दणी कमान ५ वषा पुव  
झालेली असावी.  
४) सं था राजकारणा पासुन अिल  
असावी. तसेच तीच े काय व सेवा ही 
प ातील व राजकारणापासून वतं  व 
आिल  असावी.  

५) जात, धम, पंथ इ.िवचार न करता 
फ  समाज सेवा आिण मिहला व 
बालकां या िवकासा संबंधी काया या 
आधारे हा पुर कार वयं सेवी सं थांना 
दला जाईल.    

 
५. सािव ीबाई फुले पुर कार 

(वैयि क) 
१) मिहला व बालक याण कला व सां कृितक 
आिण उ ोग वसाय या े ात उ लेखनीय 
काय करणा-या यश वी मिहलांना येक 

े ासाठी एक या माणे पुर कार दे यात 
येईल. 
२) अजदार मिहला पपरी चचवड 
शहरातील वा त  धारक असावी. 
3) अजदार मिहलांनी आप या े ात कमान 
३ वष काय केलेले असाव.े 
४) कोण याही मिहलेस ित या आयु यात 
एकापे ा जा त वेळा पुर कारासाठी पा  
समज यात येणार नाही. 

१. अजदाराने  वतणुक बाबत  पोलीस    टेशन  
कडील  ना-हरकत माणप  अजा सोबत जोडणे 
आव यक. 
२. अजदार  मिहलेने  आधारकाडची स य त 
अजासोबत जोडावी. 
३. पुर कार िमळ याची पा ता ि गत, मौिलक 
कायाव न ठरव यात येईल. समाजातील यां या 
पदाचा याबाबत िवचार करणेत येणार नाही. 
४.  हा पुर कार िमळ यास जात, धम व पंथ ा 
गो चा िवचार केला जाणार नाही. 

अपंग क याणकारी योजना 
अ. .                 योजना                 पा ता अटी            इतर मह वा या अटी  
१ अंध  िन:समथ  ( अपंग ), कणबधीर 

िव ा यासाठी    िश यवृ ी  वाटप ( 
इ. १ ली ते पद ु र िश णापयत )         

१) मागील वषाचे वा षक प र ेत उ ीण 
झा याचे गुणप क आव यक 

१. अजदाराचे पपरी चचवड मनपा ह ीत वा त  
असलेबाबत रेश नग काड, घरप ी पावती व 
पालकांचे मतदार ओळखप , लाईटिबल व इतर 
त सम पुरावा यापैक  एक आव यक. 
२. अजदाराचे अपंग व खािलल माणे असणे 
आव यक. 
अ. अि थ ंगां या बाबतीत कमान ४०% 
ब. कण / मुकबधीर असेल तर वण ीणता ६०% 
पे ा अिधक असणे आव यक. 
क. अंधां या बाबतीत दृ ीचा पूणत: अभाव कवा 
सुधार भगासिहत दृ ीती णता ६/६० कवा 
२०/२०० ेलन पे ा कमी नसावी कवा 
दृ ी े ाची मयादा २० अंश कवा यापे ा कमी 
अंशा या कोणाइतक  खराब नसावी.(एक डो याने 
अंध असले यांना शै िणक पुनवसना या योजनांचा 
लाभ “ अंध “ हणून देता येणार नाही. ) वरील 

माणे अपंग व असलेबाबत मनपा / शासक य 
णालयाकडील वै क य माणप  अजासोबत 

सादर करणे आव यक. 
३. आधारकाडाची सा ां कत त आव यक. 
 

२ अंध अि थ ंग कणबधीर 
िव ा याना १२ वी नंतरच े
वै कय (MBBS, BAMS, 
BHMS, BDS, BUMS ) MBA  
आिण अिभयांि क  पदवी परी ा 
यासारख े उ  िश ण घे यासाठी 
अथसहा य. 

१) अजदारास शासक य अथवा 
शासनमा य अनुदािनत सं थेम ये थमवष 
अ यास मासाठी गुणव ेनुसार वेश (  
सीट म ये ) िमळणे आव यक आह.े 
 
२) अजदाराने शै िणक अहता व 

वेशासंबंधीत  कागदप  सादर करणे 
आव यक. 
 
३) िव ा यान े बोनाफाईड सट फकेट 
सादर करणे आव यक. 

वरील माण े
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3 इ. १ ली ते पद ु र पयत िश ण 
घेणा-या महापािलका ह ीतील 
िन:समथ (अपंग) अि थ ंग / 
कणबिधर ना मोफत चलन 
वलन साधन े (तीन चाक  
सायकल, हील चेअर, कॅिलपर, 
कुब ा, कृि म अवयव, 

वणयं , ेल पु तक, पशाने 
वापर याची साधन,े टेलर े म, 
अबॅ स, अंधांची काठी, िवशेष 
गॉगल इ यादी ) खरेदी 
करणेक रता अथसहा य 

१)  अि थ ंग या बाबतीत ४० 
ट े  अथवा यापे ा अिधक अपंग वाचे व 
अंधां या बाबतीत दृ ीचा संपूण अभाव 
असणे (१०० ट े  अंध व) दृ ी ती णता 
जा तीत जा त ६/६० कवा २०/२०० 

ेलन इतक  असणे कवा दृ ी े ाची 
मयादा २० कवा या न कमी अंशा या 
कोनाइतक  खराब अंध वाचे तसेच 
कणबधीरां या बाबतीत ६० ट े  पे ा 
अिधक वण ीणता असलेबाबतचे 
शासक य अथवा मनपा णालयाकडील 
स म अिधका-याने दलेले वै कय 

माणप  सादर करणे आव यक राहील.  
२) चलन वलन साधन जेथुन घेणार या 
दुकानदार / फमचे मुळ कोटेशन जोडणे 
आव यक रािहल. 

१. अजदाराचे पपरी चचवड मनपा ह ीत वा त  
असलेबाबत रेश नग काड, घरप ी पावती व 
पालकांचे मतदार ओळखप , लाईटिबल व इतर 
त सम पुरावा यापैक  एक आव यक. 
२. संबंिधत वै क य िवशेष ाने सुचिवले या 
साधनांसाठी जा तीत जा त र म . १० हजार 
पयत अथसहा य. 
३. आधारकाडाची सा ां कत त आव यक. 
४. अटी व िनयम यात बदल करणेचा अिधकार 
मा.आयु  अथवा मा. अित. आयु  यांना राहील. 
 

४. अपंग ना कमोड – टॉयलेट, 
फो ड ग खुच , वॉश बेिसन 
क रता अथसहा य. 

१) या योजने अंतगत वॉश बेिसन, वतं  
कमी उंचीचे टॉयलेट बांध याची जागा 
अपंग या वता: या अथवा  
पालका या मालक ची असावी. जागा 
भा ाने अस यास घरमालकाची संमती व 
भाडेपावती सादर करावी लागेल. तसेच 
संबंिधत जागा मालकाचे नावे सातबारा 
उतारा अथवा मनपा कडील घरप ी 
पावतीचे झेरॉ स त सोबत सादर करावी 
लागेल. 
२) वरील साधनांपैक  कमोड फो ड ग 
खुच  क रता आव यकतेनुसार वषातुन 
एकदा अज करता येईल. 

१. अजदाराचे पपरी चचवड मनपा ह ीत वा त  
असलेबाबत रेश नग काड, घरप ी पावती व 
पालकांचे मतदार ओळखप , लाईटिबल व इतर 
त सम पुरावा यापैक  एक आव यक. 
२. महापािलका ह ीतील कमान ४०% अि थ ंग 
(पाय/मणका) अपंग व असले या स या 
योजनेचा लाभ िमळव याक रता अज करता येईल. 
याक रता शासक य णालयाकडील कमान ४०% 

अथवा यापे ा अिधक अि थ ंग अपंग वाचे 
माणप  सादर करावे लागेल. 

३. आधारकाडाची सा ां कत त आव यक. 
४. सदर योजनेचा लाभ देणे अथवा याबाबतचा 
अंितम अिधकार मा. आयु  अथवा मा. अित. आयु  
यांना रािहल. 

 

मागासवग य क याणकार  योजना 
 

अ. .            योजना                पा ता अटी            इतर मह वा या अटी 
१. इय ा ५ वी ते  इय ा  १० वी म ये 

िशकत असणा-या मागासवग य 
िव ा यासाठी िश यवृ ी वाटप 

१) मागील वषा या वा षक प र ेम ये 
कमान  ४५% कवा यापे ा जा त 

गुणांनी उ ीण झा याची गुणप ीका सादर 
आव यक. 

१. अजदार िव ा याचा अथवा पालकाचा मा. स म 
अिधकारी यांचेकडील ( अन.ु जाती अनु जमाती, 
िवमु  जाती व भट या जमाती ) या जात चा 
दाखला सादर करणे आव यक. 
२. लाभाथ च े वा त  पपरी चचवड मनपा 
हददीत असलेबाबत रेश नग काड, घरप ी पावती,  
पालकाच ेमतदार ओळखप , लाईट िबल व इतर 
त सम पुरावा यापैक  एक आव यक.. 
३. आधारकाडची स य त आव यक. 

२. इ. १२ वी नंतरचे वै कय (MBBS, 
BAMS, BHMS, BDS, BUMS ) 
MBA  आिण अिभयांि क  पदवी 
प र ा यासारखे उ  िश ण घेणा-या  
मागासवग य िव ा याना उ  
िश ण घे यासाठी अथसहा य. 

१) अजदारास शासक य अथवा 
शासनमा य अनुदािनत सं थेम ये थमवष 
अ यास मासाठी गुणव ेनुसार वेश (  
सीट म ये ) िमळणे आव यक आह.े 
२) अजदाराने शै िणक अहता व 

वेशासंबंधीत कागदप े सादर करणे 
आव यक. 
३. िव ा यान े बोनाफाईड स ट फकेट 
सादर करणे आव यक. 

वरील माण े

३. मागासवग य िव ाथ  / 
िव ाथ न साठी परदेशातील उ  
िश ण घे यासाठी अथसहा य. 

१) अजदाराने परदेशात उ  िश णासाठी 
िनवड झाल े संबंधीत कागदप ां या 
स य ती जोडणे आव यक. 
२) शै णीक अहतेसंबंधीत कागदप े तसेच 
पासपोटची स य त सादर करणे आव यक. 
3) . अजदार िव ा याने स म अिधकारी 
यांचेकडील मागासवग य जातीचा दाखला 
सादर करणे आव यक. ( अन.ु जाती, अनु. 
जमाती, िवमु  जाती व भट या जमाती ) 
  

१. अजदार पपरी चचवड महानगरपािलका 
ह ीतील रिहवासी असणे आव यक. 
२. अजदारा या वा त ा या पुरा ाथ रेश नग 
काड, घरप ी पावती, पालकाच ेमतदान ओळखपञ, 
लाईट िबल इ. पैक  एक पुरावा सादर करणे 
आव यक. 
३. अजदार िव ा याने अजासोबत आधारकाडची 
सा ां कत त सादर करणे आव यक. 
४. अजदाराने बँक पासबुकची सा ां कत त सादर 
करणे आव यक. 



गणेश घो/जाह र कटन 9 

इतर क याणकारी योजना 

अ. .                योजना                पा ता अटी             इतर मह वा या अटी 
१ इय ा १ ली ते पद ु र पयत 

िश ण घेणा-या महापािलका 
ह ीतील अनाथ / िनराधार मुलांना 
िश यवृ ी वाटप 

१) मागील वषा या वा षक परी ेत 
उ ीण झा याचे गुणप क आव यक. 

२) अजदार हा पपरी चचवड 
महानगरपािलका े ातील न दणीकृत 
अनाथा म / िनराधारांचे सं थेत वा त  
करीत असला पािहज.े सं थेचे 
िनवासासंबंधी माणप  जोडणे 
आव यक. 

१. िव ाथ  या सं थेत, महािव ालयात िश ण 
घेत आहेत यांचे िशफारश सह आिण महापािलका 
ह ीत कायरत कमान एक वष न दणीकृत 
असले या अनाथ / िनराधारांचे सं थेमाफत अज 
करावा लागेल. 
२. सदर अनाथ,  िनराधार, िव ाथ  सं थेत रहात 
अस याबाबतचा सदर सं था मुखांचा दाखला 
अजासोबत सादर करावा लागेल. 

२ एच. आय. ही. / ए स बािधत 
मुलांचा सांभाळ करणा-या पालकांना 
/ सं थांना अथसहा य. 

१) पा य एच. आय. ही. / ए स बािधत 
अस याचे मनपा कवा शासक य 

णालयातील वै कय माणप  
आव यक. 

२) रिहवासी पुरावा हणुन अजदाराचे 
रेशनकाड, घरप ी पावती, पालकांचे 
मतदार ओळखप , लाईटिबल यापैक  
एक पुरावा आव यक. 

 

१. सं थे या बाबतीत अजदार सं था ही सावजिनक 
िव त कायदा अथवा सं था न दणी अिधिनयम 
१९६० अ वये न दणीकृत अस याचे माणप  
आव यक. 

२. पा याचा वयाचा पुरावा आव यक.        
( ज मदाखला, बोनाफाईड / शाळेचा दाखला )       
३. अजदाराचे आधारकाडची सा ां कत त 
आव यक. 

४. अजदाराने बँक पासबुकची सा ां कत त. 
जोडणे आव यक. 

५. पा याचे वय १८ पे ा जा त नसावे. 

         

वरील माणे नमूद केले या सव घटक योजनांचे  िविहत नमु यातील अज पपरी चचवड महानगरपािलके या नागरी 
सुिवधा क ाम ये कायालयीन कामकाजा या दवशी दले या मुदतीत सकाळी ११.०० ते द.ु ०४.०० या वेळेत उपल ध होतील. 
अजात नमुद केले या अटी व शत नुसार आव यक ती  मािणत कागदप े जोडणे आव यक आहे. अपुण भरलेले / अपा  तसेच 
मुदतीनंतरचे अज वीकारले जाणार नाहीत. अज ि वकारताना नागरी सुिवधा क ामाफत येक अजाक रता र म . २०/-       
( पये वीस फ  ) शु क आकार यात येईल. 

टप :- अथसहा या या योजने अंतगत लाभाक रता संबंिधत लाभाथ चे नावे बँकेम ये खाते असलेबाबत पासबुक, खाते मांक व 
ECS बाबत बँकेकडील पुरावा अजासोबत जोडणे आव यक. 

१) अज वाटप दनांक -       ५  /  ८  /२०१६ ते दनांक  ९  /९ /२०१६ अखेर 

२) अज ि वकृती दनांक -    ५ /८ /२०१६ ते दनांक  ९  /  ९ /२०१६ अखेर    

                                                                                                                                              सही/- 

                    आयु  
               पपरी चचवड महानगरपािलका 

                पपरी – ४११०१८ 
 
 
 

         सही/- 
         सहा. आयु  

              नागरव ती िवकास योजना िवभाग 
             पपरी चचवड महानगरपािलका 

            पपरी – ४११०१८ 
 

 


