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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - १८. नगरस चव कायालय 

मांक :नस/०४/का व/ ४४० /२०२१ 

दनांक : १७/०९/२०२१ 
 

 

त, 
 

मा....................................... 
सद य, म हला व बालक याण स मती 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

 वषय - पंपर  चचंवड महानगरपा लके या मा.म हला व बालक याण 
                    स मतीची पा क सभा द.२३/०९/२०२१ रोजी आयोिजत 

                   केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 

 

          पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा.म हला व बालक याण स मतीची पा क 
सभा गु वार, दनांक २३/०९/२०२१ रोजी दु .२.३० वा. महानगरपा लके या शासक य 
इमारतीमधील तस-या मज यावर ल मा.सभापती, म हला व बालक याण स मती यांचे 
दालनात मा.उपस चव महारा  शासन यांचेकडील प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.०३ 
जुलै २०२० व द.२८ जून २०२१ अ वये ऑनलाईन प दतीने (ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) 
आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सोबत सभेची कायप का जोडल  आहे. सभेस आपण 
ऑनलाईन प दतीने सहभागी हावे, ह  वनंती. 
 मा.कळावे,    

           आपला व वास,ू  

 
     (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पपंर  - ४११ ०१८. 

 
 

त - १) सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  

     २) कायालयीन नोट स बोड  
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. म हला व बालक याण स मती 
कायप का मांक – १७ 

 
 

दनांक : २३/०९/२०२१            वेळ : दुपार  २.३० वा.  
 

 

                पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. म हला व बालक याण स मतीची पा क सभा 

गु वार, दनांक २३/०९/२०२१ रोजी दुपार  २.३० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 

तस-या मज यावर ल मा.सभापती, म हला व बालक याण स मती यांचे दालनात मा.उपस चव 

महारा  शासन यांचेकडील प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.०३ जुलै २०२० व द.२८ जून 

२०२१ अ वये ऑनलाईन प दतीने (ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) आयोिजत करणेत आल  आहे. 

सभेत खाल ल कामकाज होईल. 

---------- 

अ) मा.म हला व बालक याण स मती सभा (कायप का .१६) दनांक ०९/०९/२०२१ चा 
सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 
 

वषय .१) पंपर  चंचवड महानगरपा लका नागरव ती वकास योजना वभागामाफत मनपा 
ह द तील नाग रकांक रता व वध क याणकार  योजना राब वणेत येतात. 
याअनुषंगाने आंतररा य म हला दना न म  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेतफ 

WE-YUVA चॅलज पधचे आयोजन कर यात आले आहे. यानुषंगाने सदर पधची 
मनपा ह द तील मुल /युवती/म हलांम ये जा तीत जा त स धी व जनजागृती हावी 
जेणेक न जा तीत जा त पधकांनी या पधम ये सहभाग यावा. याक रता रेडीओ 
सट  ९१.१ एफम व रे डओ मच  ९८.३ एफम या रे डओ वा ह या ऐकणारा म हला 
े क वग हा जा त असलेने सदर पधचे जा हरातीचे कामकाज आदेश 
.ना वयो/०२/का व/२५/२०२१ द.२५/०३/२०२१ अ वये सदरचे दोन रे डओ वा ह यांना 

देणेत आलेले आहे. सदर कामकाज पुण झालेनंतर दो ह  सं थांनी झाले या 
कामकाजाचे बल सादर केलेले असून ते खाल ल त यात नमुद केलेले आहे. 
अ. 
. 

शहर टेशन दवस पॉ स 
वारंवरता 

पॉ स/ 
जा हरात 
कालावधी 
(सेकंद) 

एकुण 
सेकंद 

दर/१० 
सेकंद 

कंमत एकुण 
र कम  
(१८% GST) 

सह 

१ पुणे रे डओ 
सट  
९१.१ 

१० १५ ३० ४५०० ४०० १,८०,०००/- २,१२,४००/- 

२ पुणे रे डओ 
मच  
९८.३ 

१० १५ ३० ४५०० ४०० १,८०,०००/- २,१२,४००/- 

    

WE-YUVA चॅलज पधची जा हरातीचे कामकाज रे डओ सट  ९१.१ एफम व रे डओ 
मच  ९८.३ एफम यांनी सादर केले या दरप कानुसार द.२४/०३/२०२१ पासून 
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द.०२/०४/२०२१ पयत (एकूण १० दवस) तातडीची बाब हणुन कामकाज करणेस 
तसेच सदर जा हरातीकर ता लागणार  तरतुद म हला व बालक याण योजनेअंतगत 
येणा-या म हला दन या उपलेखा शषामधून खच करणेस आदेश देणेत आलेला 
असलेने तातडीची बाब हणून राब वले या कामकाजास काय र मा यता देणकामी 
मा. थायी स मती सभेकडे पाठ व यात यावा. 

 
( दनांक २३/०९/२०२१ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 

 
---------- 

 
 
 
 

 
  (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - १८. नगरस चव कायालय 

मांक : नस/४/का व/४४०/२०२१ 
दनांक : १७/०९/२०२१ चे लगत. 

 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  (डॉके ) नगरस चव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आले आहे. 

 


