
नागपरू महानगरपालिका, नागपरू. 
(लिक्षण लिभाग) 

बी – विग, सहािा मजिा, छत्रपती लििाजी महाराज प्रिासकीय इमारत, 
लसव्हीि िाईन, नागपरू – 440 001. 

Visit us at :- www.nmcnagpur.gov.in 
दरुध्िनी क्रमाांक :- ०७१२-२५६७०२८                      ई-मेि आयडी :- nagpur.ssa@gmail.com 

 
अजज क्र. नामनपा/लि.लि./...................     लद. ........../.........../20.......... 
 

नागपरू महानगरपालिका के्षत्रातीि लदव्याांग लिद्याथी  लिष्यितृ्ती योजनाां कलरता अजज 
 

योजना क्र. D :- लदव्याांगाांसाठी लिष्यितृ्ती योजना (इयत्ता 7िी ते 12िी) 
 
 
 

प्रलत, 
 मा. आयकु्त/ उपायकु्त (सलिलि), 
 समाज लिकास लिभाग, 
 महानगरपालिका, नागपरू. 
 
दालरद्रय रेषेखािीि क्रमाांक (असल्यास) ...................................................... 

सामालजक आर्थथक सव्हेक्षण यादी क्र. (असल्यास) ...................................... 

िाडाचे नाि ----------------------------------------------------------------------- 

सामालजक िगजिारी – अजा./अज./इमा./भज/इतर ------------------------------- 

झोनचे नाि ि क्रमाांक ------------------------------------------------------------- 

 

1) अजजदाराचे पणूज नाि   :- --------------------------------------------------------------------------------------- 

2) िलडिाचे/ पतीचे पणूज नाि  :- --------------------------------------------------------------------------------------- 

3) िाभार्थ्याचे नाि  :- --------------------------------------------------------------------------------------- 

4) िाभार्थ्यािी नाते   :- --------------------------------------------------------------------------------------- 

5) िाभार्थ्याच्या आईचे नाि :- --------------------------------------------------------------------------------------- 

6) िाभार्थ्याची जन्म तारीख  :- ............/............./.................................. िय ............................................... 

7) विग    :- परुुष/स्त्री/इतर .............................................................................................. 

8) अजजदाराचा सखोि पत्ता  :- --------------------------------------------------------------------------------------- 

        --------------------------------------------------------------------------------------- 

9) मोबाईि/ दरुध्िनी क्रमाांक  :- .................................................................................................................. 

10) आधार काडज क्रमाांक   :- .................................................................................................................. 

अजजदाराचा 
पासपोर्ज आकाराचा 
स्िसाक्षाांलकत फोर्ो 

http://www.nmcnagpur.gov.in/


11) अजजदाराची िैक्षलणक पात्रता  :- --------------------------------------------------------------------------------------- 
i) िैक्षलणक सांस्थेचे नाि  :- --------------------------------------------------------------------------------------- 
ii) दरुध्िनी क्रमाांक   :- .................................................................................................................. 

12) अजजदार लिकत असिेिा िगज :- --------------------------------------------------------------------------------------- 

13) लदव्याांगाचा प्रकार   :- ------------------------------------------------ र्क्केिारी :- .............................. 

14) अजजदार नागपरू िहराचा लकती िषापासनू रलहिासी आहे ? :-  ...................................................... 

15) अजजदाराचे ज्या बकेँत बचत खाते आहे त्या बकेँचे नाि :- -----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

िाखा :- ---------------------------------------- खातेदाराचे नाि : ---------------------------------------------------- 

खाते क्रमाांक : ....................................................................  

IFSC Code : .................................................................... (सोबत छायाांलकत प्रत जोडण्यात यािी.) 

16) या अगोदर नागपरू महानगरपालिका, समाज कल्याण लिभागाद्वारे लदव्याांगाच्या लिलिध योजनेअांतगजत कोणत्याही 

योजनेचा िाभ घेतिा आहे का ? होय/नाही -------------------------------------------  

असल्यास कोणत्या .......................................................................... िषज ....................................................... 

 

अजजदार खािीिपैकी िाग ूअसिेल्या तपलििा समोर () अिी खणु करािी.  
 

अ. 
क्र. िाभार्थ्यांचा तपलिि 

प्रलत अजजदार/ प्रलत 
िषी द्याियाची 

रक्कम रु. 

िाग ूअसिेल्या 
तपलििा समोर () 

अिी खणु करा 

1 इयत्ता 7 वी ते 9 वी  वगामध्ये शिक्षण घेणारे शदवयाांग रु. 300/- प्रशतमाह  

2 इयत्ता 10 वी ते 12 वी  वगामध्ये शिक्षण घेणारे शदवयाांग रु. 500/- प्रशतमाह  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लदनाांक :- 

लठकाण :-          अजजदाराची स्िाक्षरी 

 

 

 

 

 
 



िाळा/ महालिद्यािय याांची लिफारस 

 उपरोक्त अजजदार कु./कुमारी -------------------------------------------------------------------------------------------- 

आमच्या िाळेत/ सांस्त्थेत/ कें द्रामध्ये ...................................................... या वगात ........................................... या 

िैक्षशणक वषात शिकत आहे. त्याची/ शतची मशहन्याची फी रक्कम रु. ............................. एवढी असनू, असे एकूण रक्कम रु. 

.................................. मशहन्याची/ पणूज वषाची फी भरण्यात आलेली आहे. तरी याांच्या पाल्यास शिष्यवतृ्ती कशरता आर्थथक 

सहाय्य शमळण्याकशरता या योजनेमाफज त शिफारस करण्यात येत आहे. 

लदनाांक :- 

लठकाण :-       मखु्याध्यापक/प्राचायज याांची स्िाक्षरी ि लिक्का 

   

अर्ी ि िती :- 

1) कुटुांबाचे महानगरपाशलका के्षरात शकमान 3 वषे वास्त्तवय असल्याबाबत परुावा म्हणनू मालमत्ताधारक असल्यास चाल ू
वषाचा मालमत्ता कर भरल्याबाबतची पावती/शनवडणकू ओळखपर/ मतदार यादीतील नाांव/ पाणीपट्टी/ शवजशबल/तीन 
वषाचा भाडे करारनामा/ पासपोटज/ रेिनकाडज/ शववाह नोंदणी दाखला परुावा म्हणनू सादर करावा लागेल. (उपरोक्त पैकी 
कोणतेही दोन परुावे सादर करणे अशनवायज राहील.) 

2) आधारकाडज व राष्रीयकृत बकेँचे पासबकु सादर करणे बांधनकारक राहील. 
3) अजासोबत अजजदाराचा अलीकडील काळात काढलेला पासपोटज साईज फोटो लावणे आवश्यक राहील. 

4) अजासोबत शदवयाांग असल्याबाबतचे प्रमाणपर जोडणे बांधनकारक राहील. 
5) सदर योजनेंतगजत अजजदार िासकीय अथवा िासनमान्य असलेल्या िाळेत शिक्षण घेत असलेला पाशहजे. 

6) तसेच शिक्षण घेत असल्याबाबतचे बोनाफाईड सर्थटशफकेट  िाळेच्या लेटरहेडवर प्रमाशणत करून प्रमाणपर अजासोबत 
जोडणे बांधनकारक राहील.  

7) लाभ घेणाऱ्या अजजदाराने इतर िासकीय व शनमिासकीय योजनेचा लाभ घेत नसल्याचे तसेच कें द्र िासनाच्या, राज्य 
िासनाच्या व नागपरू महानगरपाशलकेच्या सामाशजक अथजसहाय्य योजनेतनू अथजसहाय्य शमळत नसल्याचे हमीपर रु. 100/- 
चे स्त्टमॅ्प वर ककवा स्त्वयां घोषणापर लेखी स्त्वरुपात देणे बांधनकारक राहील. 

8) अजासोबत जोडण्यात आलेले सवज छायाांशकत कागदपरे सक्षम अशधकाऱ्याने प्रमाशणत केलेले असावते. 
9) अजजदार वयक्ती स्त्वतः सक्षम नसल्यास त्याचे वतीने कायदेिीर पालकाांना अजज करता येईल. 

10) दाखल केलेल्या अजाच्या अनषुांगाने सदर योजनेचा लाभ मांजरू करणे अथवा नाकारणेचा तसेच अटी व िती मध्ये बदल 
करण्याचा अांशतम अशधकार मा. आयकु्त याांना राहील.  



 

कौरु्ां लबक लििरण 

अ. क्र. सदस्याांचे नाांि िय अजजदाराचे 
नाते लिक्षण ितजमान 

व्यिसाय 
िार्थषक 
उत्पन्न िेरा 

        

        

        

        

        
 

स्ियांघोषणापत्र 

 

मी श्री./ श्रीमती --------------------------------------------------------------------------------------------------- हमी 
देतो/देते शक, मला/माझ्या पाल्याला अजात नमदू केलेल्या कारणासाठी महानगरपाशलका अथवा राज्य/ कें द्र िासनाकडून 
आर्थथक वषज 20..... – 20...... मध्ये कोणत्याही प्रकारचे आर्थथक सहाय्य शमळालेले नाही व नागपरू महानगरपाशलकेकडून 
शमळणारे आर्थथक सहाय्याचा उपयोग माझ्या/पाल्याच्या शिक्षणाकशरता करण्यात येईल. 

 त्याचप्रमाणे शवशनयोग न झाल्यास व गैरवापर होत असल्याचे आपल्या शनदिजनास आल्यास नागपरू महानगरपाशलका 
माफज त होणारी सांभावय कायदेिीर कायजवाहीस माझी कोणतीही हरकत असणार नाही. 

 तरी कृपया, शिष्यवतृ्ती/ वयवसाय प्रशिक्षणाकशरता अथजसहाय्य शमळावे शह शवनांती. 

 

लदनाांक :- 

लठकाण :-          अजजदाराचे नाि ि स्िाक्षरी 

 

लर्प :- अजासोबत खािीि कागदपत्राांची पतूजता करण्यात यािी. 

1) दाशरद्रय रेषेखालील बी.पी.एल. प्रमाणपर (असल्यास), 2) शकमान 3 वषे वास्त्तवय असल्याबाबत परुावा (अट क्र. 01 नसुार 
कोणतेही दोन परुावे सादर करणे अशनवायज राहील.) 3) जन्माचा दाखला ककवा िाळा सोडल्याचे प्रमाणपर (टी.सी.),       
4) रेिन काडज, 5) अजजदाराची घर टकॅ्सची पावती (चाल ूवषात कर भरलेली), 6) आधार काडज, 7) अजासोबत 1 पासपोटज 
आकाराचा फोटो, 8) स्त्वतःचे बकँ पासबकु झेरॉक्स, 9) ड्रायव्वहग लायसन्स (असल्यास), 10) 40 टक्के च्या वर शदवयाांग 
असल्याबाबतचे प्रमाणपर, 11) शिक्षण घेत असल्याबाबतचे बोनाफाईड सर्थटशफकेट िाळेच्या लेटरहेडवर प्रमाशणत करून 
प्रमाणपर. 
  



योजना क्र. D 

स्ियां साक्षाांकनासाठी स्ियां घोषणापत्र  

 

 

 

मी ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
श्री. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- याांचा मलुगा/मलुगी 
वय ..................... वषज, आधार क्रमाांक ............................................................... राहणार ------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- याद्वारे घोशषत करतो/ करते शक, मी स्त्वयां 
साक्षाांशकत केलेल्या प्रती या मळू कागदपराांच्याच सत्य प्रती आहेत. त्या खोट्या असल्याचे आढळून आल्यास, भारतीय दांड 
सांशहता अन्वये आशण/ ककवा सांबांशधत कायद्यानसुार माझ्यावर खटला भरला जाईल व त्यानसुार मी शिके्षस पार राहीन याची मला 
पणूज जाणीव आहे. 

लठकाण :- 

लदनाांक :-        अजजदाराचे नाि ि स्िाक्षरी 

  
कायाियीन कामाकरीता 

अजजदार श्री./श्रीमती ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

याांच्याकडून भरण्यात आलेला अजज क्र. ...................................................... हा छाननी सशमतीद्वारे, 

1. पार करण्यात आलेला आहे. 
2. ...................................................................................... या करणास्त्तव अपार करण्यात आला. 

छाननी सशमती सदस्त्य : नागपरू महानगरपाशलका,  शिक्षण शवभाग. 

समाज शवकास अशधकारी, अध्यक्ष  :- ------------------------------------------------------------------------------ 

शिक्षणाशधकारी, सशचव   :- ------------------------------------------------------------------------------ 

उपशिक्षणाशधकारी (शज.प.), सदस्त्य  :- ------------------------------------------------------------------------------ 

समावेशित शिक्षण (समन्वयक), सदस्त्य :- -----------------------------------------------------------------------------

शिष्यवतृ्ती (समन्वयक) सदस्त्य  :- ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 सदरच्या अजजदाराने उपरोक्त अटी व ितीच्या अधीन राहून कागदपराांची पतूजता केलेली आहे/ केलेली नाही. याची 
छाननी सशमती द्वारे पडताळणी करून अजज पार/ अपार केलेला आहे. त्यानसुार या अजजदारास सदरील योजनेचा लाभ/ लाभ न 
देण्यास हरकत नाही असे वाटते. 

     

                         नोडि अलधकारी 
            उपायकु्त  (स.लि.लि.) 
         महानगरपालिका, नागपरू. 

अजजदाराचा फोर्ो 


