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पंपर िचंचवड महानगरपािलका,
पंपर - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय
मांक - नस/४/का व/ १३९ /२०१४
दनांक - ०७ / ०२ / २०१४
ित,

मा...............................................
सद य, म हला व बाल क याण सिमती,
पंपर िचंचवड महानगरगपािलका,
पंपर - ४११ ०१८.
वषय - पंपर िचंचवड महानगरपािलके या मा.म हला व
बालक याण सिमतीची सभा दनांक १२/०२/२०१४
रोजी आयो जत केलेबाबत.
महोदय/महोदया,
पंपर िचंचवड महानगरपािलके या मा.म हला व बाल क याण सिमतीची पा
बुधवार दनांक १२/०२/२०१४ रोजी दपार
२.०० वा. महानगरपािलके या
ु

क सभा

शासक य इमारतीमधील

महापौर मधुकरराव रामचं पवळे सभागृ हात आयो जत करणेत आली आहे . सोबत सभेची कायप का
जोडली आहे . सभेस आपण उप थत रहावे ह वनंती.

आपला व ासू,

नगरसिचव
पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर - ४११ ०१८.
त - १)
२)

सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार
कायालयीन नोट स बोड.
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पंपर िचंचवड महानगरपािलका, पंपर ४११ ०१८.
मा.म हला व बाल क याण सिमती
कायप का

मांक - १३

दनांक - १२/०२/२०१४

वेळ - दपार
२.०० वाजता
ु

पंपर िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बाल क याण सिमतीची पा
बुधवार

दनांक

१२/०२/२०१४

रोजी

इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं

दपार
ु

२.००

वा.

महानगरपािलके या

क सभा
शासक य

पवळे सभागृ हात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत

खालील कामकाज होईल.
---------दनांक २२/०१/२०१४ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का

.१२ ) सभावृ ांत कायम

करणे.
---------वषय

मांक १) नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजने अंतगत
परदे शातील

उ च

िश ण

अ यास मासाठ

अथसहा य दे णे या योजनेकर ता जा हर
छानणी केली असता अट शत नुसार फ
र. .१,००,०००/- या

झाले या

युवतीस

कटनानुसार अज माग वणेत आले

होते. सन २०१३-१४ या आिथक वषात ८ अज
दबार
व ६ अज अपा
ु

िनवड
ा

झालेले आहे त.

१ अज पा

झाले आहे त.

सदर पा

अजाची

झालेला आहे. १ अज
लाभाथ ला

येक

माणे र.र.१,००,०००/- (अ र र. .एक लाख फ ) अदा

करणेकामी येणा-या खचास तसेच यानंतर अपा तेची पुत ता क न पा

ठरणा-

या लाभाथ ना अथसहा य दे णेकामी येणा-या खचास मा यता दे णेकामी
मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.

नगरसिचव

पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर - ४११ ०१८.
पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय
मांक - नस/४/का व/ १३९ /२०१४
दनांक

–

०७ / ०२ / २०१४
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