
 1 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ २०७ /२०१५ 
दनांक : ०५/०२/२०१५ 

 

ित, 
मा....................................... 
सद य, म हला व बालक याण सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण  

                   सिमतीची पा क सभा दनांक ११/०३/२०१५ रोजी आयो जत  

                   केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची 

पा क सभा बुधवार दनांक ११/०३/२०१५ रोजी दुपार  ३.०० वा. महानगरपािलके या 

शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत 

आली आहे.  सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  

वनंती. 

 मा.कळावे, 
 

आपला व ासू, 

 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

त - १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

     २) कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. म हला व बालक याण सिमती 

कायप का मांक – १४ 
 
 

दनांक : ११/०३/२०१५            वेळ : दुपार  - ३.०० वा. 
 
 

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

सभा बुधवार दनांक ११/०३/२०१५ रोजी दुपार  ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 

इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. 

सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
              

          दनांक ११/०२/२०१५ व २५/०२/२०१५ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का 
मांक १३ ) चा सभावृ ांत कायम करणे. 

 

---------- 
 
 
वषय .१) नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजने  

          अंतगत  व वध योजना राब व या जातात.  म हला व बालक याण योजना  

          .१६ अंतगत मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४५७ द.२०/०१/२०१४  

          अ वये मंजूर धोरणानुसार घटक योजना .१६ इ. १२ वी नंतरचे उ च   

          िश ण (एम.बी.बी.एस., बी.ए.एम.एस., बी.एच.एम.एस., बी.ड .एस.,  

          बी.यु.एम.एस.,) एम.बी.ए. युवतींना अथसहा य देणे या योजने  क रता  

          जा हर कटनानुसार अज माग वणेत आले होते.  सन २०१४-१५ या आिथक  

          वषात २३२ अज ा  झाले आहेत. सदर अजाची अट  शत नुसार तपासणी  

          केली असता ४३ अज पा  झालेले असून १८९ अज अपा  झाले आहेत.    

          सदर पा  लाभाथ ला येक  र. .१५,०००/- या माणे एकूण ४३  

          लाभाथ साठ  र. .६,४५,०००/- (अ र  र. . सहा लाख पंचेचाळ स हजार  

          फ ) इतका खच अपे त आहे.  सन २०१४-१५ या व ीय वषात “ १२ वी  

          नंतरचे वै क य (एम.बी.बी.एस., बी.ए.एम.एस., बी.एच.एम.एस., बी.ड .एस.,  

          बी.यु.एम.एस.,)  एम.बी.ए. अिभयां क  थम वष पदवी ” या  

          उपलेखािशषावर र कम .३०,००,०००/- इतक  तरतूद   िश लक आहे  

          यामधून खच करणेत येईल.  पा  लाभाथ ना अथसहा य अदा कर याक रता  

          येणा-या र. .६,४५,०००/- (अ र  र. .सहा लाख पंचेचाळ स हजार फ ) चे  
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          खचास तसेच यानंतर द.३१ ऑग  २०१५ पयत अपा तेची पुतता क न पा   

          ठरणा-या लाभाथ ना अथसहा य देणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेकामी  

          मा. थायी सिमती सभेकडे  िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 
 
 

  

    
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ २०७ /२०१५ 

दनांक : ०५/०३/२०१५ चे लगत. 
 
 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  (डॉकेट) नगरसिचव कायालयात  

      वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 
 
 
 
 


