नािशक महानगरपािलक,नािशक
मिहला व बालकल्याण िवभाग
जािहर आवाहन

मा.शासन िनणर्य � . एबािव-2017/�.�.338/का-6 िद.07/01/2019 तसेच मा .आयुक्त सो . एका�त्मक
बालिवकास यांचे प� �

.एबािवसेयो/का-3/�िशक्षण/5/5154/2019 अन्वये राष्�ीय पाळणाघर यो

जने अंतगर्त

चालिवणेत येणा -या पाळणाघरांसाठी अंमलबजावणी करणे व राजीवगांधी राष्�ीय पाळणाघर चालिवणा

-या संस्थाना

स्थािनक �ािधकरणाने मान्यता देणे बाबत नमुद करणेत आले आहे

. त्यानुसार सदरची राष्�ीय पाळणाघरांची

अंमलबजावणी करणेकरीता आयुक्त, एका�त्मक बालिवकास,मुंबई यांनी वैळाप�क िन�श्चत क�न िदले आहे .
तरी नािशक महानगरपािलका ह�ीतील कायर्रत असलेल्या पाळणाघर चालिवणा
नमुन्यात अजर् मागिवणेत येत आहे

. सदरचे अजर् व इतर मािहती नािशक महानगरपािलका

-या संस्थांकडुन िविहत
www.nmc.gov.in या

संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे . तरी ईच्छुक अहर्ताकारी संस्थांनी परीपुणर् भरलेले अजर् आवश्यक त्या कागदप�ासह िद .
14/10/2021 पावेतो उपआयुक्त (समाजकल्याण) नािशक महानगरपािलका ,नािशक, राजीवगांधी भवन , शरणपुर रोड ,
नािशक या िवभागाकडे पाठवावेत.
सोबत – पाळणाघर योजने बाबतचा अजर् .
िदनांक :-२४/09/2021

Sd/उपआयुक्त (समाजकल्याण)
नािशक महानगरपािलका,नािशक

नािशक महानगरपािलका नािशक
मिहला व बालकल्याण िवभाग
पाळणाघर योजने बाबत अजर्
�ित,
मा.आयुक्त सो.
नािशक महानगरपािलका, नािशक

िवषय :- नािशक महानगरपािलका ह�ीत पाळणाघर चालिवत असलेची सिवस्तर मािहती सादर करणे बाबत.
संदभर् :- िदनांक :/09/2021 रोजीचे जािहर आवाहन.

अ.�.

संस्थेची मािहती

1.

संस्थेचे नांव -

2.
3.

अिधक मािहतीसाठी ज्या व्यक्तींशी संपकर् करावयाचा
त्या व्यक्तीचे नांव व फोन
संस्थेचा प�ा व फोन.

4.

संस्था नोंदणीकृत असल्यास नोंदणी �मांक

5.

संस्थेचे मागील तीन वष�त सनदी लेखापालांकडुन
लेखापिरक्षण क�न घेतले असल्यास त्याबाबतची
वषर्िनहाय ऊलाढालीची मािहती.
संस्था कधीपासुन कायर्रत आहे त्या बाबत पुरावा.

6.
7.
8.
9.

संस्थेने दयावयाचा सिवस्तर तपिशल

स�:�स्थतीत पाळणाघरात �वेश घेतलेल्या बालकांची
ियोगटानुसार मािहती (वयोगट/संख्या)
संस्थेत कायर्रत कमर्चा-यांची मािहती पदनाम/ देणेत
येणारे वेतन/शैक्षिणक अहर्ता इ.
ज्या िठकाणी पाळणाघर चालिवणेत येते त्या जागेचे
अंदाजे क्षे�ुफळ (चौ.फुटमध्ये मािहती)

टीप – अज�सोबत पाळणाघर व त्यातील बालके इ. व्यवस्थेबाबतचे िकमान 5 छायािच�े जोडणेत योवेत.
वरील�माणे आमचे पाळणाघरा बाबत मािहती सादर करणेत येत असुन सदर मािहतीच्या पृष्टय�र आम्ही
खालील�माणे कागदप�े सादर करीत आहोत.

संस्थेचा सही िशक्का

