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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/१०/का व/६९/२०१५ 

दनांक - १७/०७/२०१५ 
 

ित, 
 

मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.   

 
 

   वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
           दनांक-२१/०७/२०१५ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 

दनांक २१/०७/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० 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. 
 

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. थायी सिमती 

कायप का मांक- १७९ 

दनांक- २१/०७/२०१५       वेळ- सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक २१/०७/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 
 

वषय मांक-१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४४/२०१४-१५ मधील अ. .२१ अ वये, 
भाग .१४ भ श  उ ान येथील से. .२६ येथील ना याची सुधारणा करणेकामी 

मे.एस.ड .द डकर (िन.र. .२२,४०,८९७/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार 
आठशे स या णव) पे ा ३७.९८% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१४,५९,२९५/- पयत काम क न घेणेकामी ठेकेदार यांचेबरोबर करारनामा क न 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१९/२०१४-१५ मधील काम .१० अ वये,  

. .२९ इं ायणीनगरम ये ठक ठकाणी पु षांसाठ  व म हलांसाठ  मुता-या बांधणे   

मे.सिचन द ा य लकारे (िन.र. .९,८०,३८०/-) (अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी हजार 
ितनशे ऐंशी फ ) पे ा २३.४०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .७,८८,५२०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े  

 

वषय मांक-३)  मे. स झेरॉ स, पंपर  व मे.कॉपी लाईन यांचेकडून किन  अिभयंता ( थाप य),  

थाप य अिभयां क  सहा यक व स हअर पदाचे लेखी पर े या प का 
झेरॉ सबाबत करारनामा न करता थेट प तीने क न घेतले या कामास व याक रता 
मे. स झेरॉ स, पंपर  यांना प का झेरॉ सचे बीलापोट  र. .५,०८,५२८/- व 
मे.कॉपी लाईन, िनगड  ािधकरण यांना पयायी यव था हणून ३ झेरॉ स मशीन, 
वाहतूक खच व मनु यबळासह पुर वणेचे बीलापोट  र. .४३,०००/- अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

 

वषय मांक-४)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, मु य लेखाप र ण वभागाचे सन २०१५-२०१६चे मुळ 
अंदाजप कात अ थायी अ थापनेसाठ  र. .५०,०००/- तरतूद करणेत आली आहे. तरतूद 
करतेवेळ  या वभागात एकच कोपा पासा/ड .ट .पी.ऑपरेटर होते. या वभागास न याने 
दोन ऑपरेटर देणेत आले आहेत. तसेच आदेश .ई-ग ह./का व/१/३०२/२०१५ द. 
२०/०६/२०१५ अ वये र. .६,०८९/- व ावेतन अदा करणेस व फरक अदा करणेस 
मा यता दलेली आहे. यामुळे व ावेतन अदा करणेकामी अ थायी अ थापना या 
लेखािशषावर ल तरतूद अपुर  पडत असुन मुलेप वभागाकड ल थायी अ थापना या 
लेखािशषावर ल र. .३,७२,००,०००/- तरतुद मधून अ थायी अ थापना या लेखािशषावर 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ अनुसूिच करण ७ मधील २(२) (ब) 
अ वये र. .१,७०,०००/- तरतूद वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय मांक-५)  सॉ टवेअर टे नॉलॉजी पाकस ्  ऑफ इं डया ह क  शासन अंगीकृत सं था अस याने  

यांनी दले या दराने िन वदा न माग वता थेट प तीने द.२८.०८,२०१२ चे 
करारनामा अट  व शत माणे कामकाज करणेस व द.०१.०७.२०१५ ते          
द.३०.०९.२०१५ या कालावधीत 46 MBPS (1:1) बँड व थ चाजस व १६ कायालये 

Link ारे मु य कायालयाशी जोडणेकामी तीन म हने कालावधीकर ता मुदतवाढ 
देऊन सेवा उपल ध करणेसाठ  येणारा एकूण खच र. .७,०९,४००/- (अ र  र. .सात 
लाख नऊ हजार चारशे फ ) अिधक कर अथवा थेट प तीने येणा-या य  खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े    

 

वषय मांक-६)  यशवंतराव च हाण मृित णालयाकर ता आव यक असलेली तावातील प  अ  

म ये नमूद केलेली व वध पदे ह  मानधनावर ६ म ह यांक रता ता पुर या व पात 
एक त मानधनावर भरणेस, तसेच सदर पदे वृ प ात जा हरात देऊन भरणेस आ ण 
सदर पदांना तावातील प  ‘ब’, प  ‘क’ म ये नमूद केले या अनुभवा माणे 
दरमहा एक त मानधन र कम अदा करणेस आ ण तावातील प  अ मधील १ 
ते २ कर ता उमेदवार न िमळालेस सदर पदे भरेपयत दर सोमवार  Walk In 

Interview ने भरणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  
    

वषय मांक-७) मनपा या ड े य कायालयाचे काय े ातील भाग .४३,४४, ४५ व ४८ मधील 
नाले साफसफाई क न गाळाची वाहतुक करणे या कामाची िन.नो. .१/२०१५-१६ 
िन वदा र. .४,५१,७४४/- वतमानप ाम ये िस  क न दर माग व यात आले आहे. 
सदरची िन वदा द.०५/०५/२०१५ रोजी उघड यात आली आहे. सदर िन वदाचे 
अनुषंगाने मे. ी.साईकृपा क शन यांनी अंदाजप क य र. .४,५१,७४४/-   पे ा 
३९.५०% कमी हे दर िन वदेम ये सादर केलेले आहे. सादर केलेले दर हे लघु म 
अस याने व अंदाजप क य र. .४,५१,७४४/- पे ा ३९.५०% कमीने हणजेच 
र. .२,७३,३०५/- इत या र कमेची होत अस याने सदरचे दर वकृत करणेत आले 
आहे. याकामी यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला असुन कामाची तातड  
ल ात घेऊन ठेकेदारास कामाचे आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय मांक-८) गुणवंत व ाथ  स कार समारंभ काय मासाठ  १८ मा यिमक व ालयातील ८०%  

पे ा जा त गुण िमळाले या १२४ व अंध व अपंग १० असे एकुण १३४ व ा याना 
ावयाचे ो साहन पर र कम ५६,५०,०००/- व काय म आयोजनासाठ  येणारा 

अपे त खच र. .४०,०००/- (अ र  र. .चाळ स हजार फ ) आगाऊ र कम 
मा.िश णािधकार  यांचे नावे अदा करणेस व सदरचा खच थेट प तीने खु या 
बाजारातुन करारनामा न करता मा यता देणेकामी तसेच सन २०१५-१६ म ये 
मा यिमक िश ण वभागाकड ल गुणवंत व ाथ  स कार समारंभ या लेखािशषावर ल 
तरतुद अपुर  पडत अस याने मा यिमक िश ण वभागा या अंदाजप कात शालेय 
व ाथ  गणवेश या लेखािशषावर कर यात आलेली र. .२,७५,००,०००/- या रकमेतुन 
गुणवंत व ाथ  स कार समारंभ या लेखािशषावर र. .२०,००,०००/- लाख तरतुद वग 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय मांक-९) द.२/६/१५ रोजी मा. थायी सिमती सभागृहात मा.महापौर यांचे अ य तेखाली सभा  

घेणेत आली होती. सदर सभेत संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळा मु कामाचे 
ठकाणी ता पुर या व पात विन ेपण यव था, काश यव था, जिन  संच 
यव था, सी.सी.ट . ह . यव था व वारकर  मु कामाचे ठकाणी जिन  संच स हत 
काश यव था करणे आव यक आहे. सदर कामांचे अंदाजप क तयार कर यात 

आले असून यास अंदाजे र. .४,६९,२७३/- इतका खच अपे त आहे. सदरचे काम 
हे िन वदा पुव वकृत दरा माणे मे. वजय इले क स & जनरेटर यांचेकडून 
िन वदा नोट स . १/५९ – २०१४/१५ चे मंजुर दर १% कमी माणे सदरचे काम व 
येणा-या खचास मंजुर कर ता सदरचा वषय करारनामा न क न पुव िन वदा वकृत 
दराने करणेकर ता मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
 

वषय मांक-१०)  पं.िचं. मनपाचे श हद तुकाराम ओंबाळे उ ान वेणुनगर वाकड येथे िसंगल फेज  

वीजमीटर घेणेकामी करारनामा न करता र. .१२१०/- (अ र  र. .एक हजार दोनशे 
दहा फ ) म.रा. व. व.कं. मया. यांना अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

 
वषय मांक-११)  पं.िचं. मनपाचे औंध ते रावेत बी.आर.ट . र याचे सुशोिभकरण करणेकामी ताथवडे 

मनपा शाळेजवळ ी फेज वीजमीटर घेणेकामी करारनामा न करता र. .२०१०/- 
(अ र  र. .दोन हजार दहा फ ) म.रा. व. व.कं. मया. यांना अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  
 

वषय मांक-१२)  पं.िचं. मनपाचे औंध ते रावेत बी.आर.ट .एस. र याचे सुशोिभकरण करणेकामी  

ताथवडे राजीव गांधी बजनेस कुलजवळ ी फेज वीजमीटर घेणेकामी करारनामा न 
करता र. .२०१०/- (अ र  र. .दोन हजार दहा फ ) म.रा. व. व.कं. मया. यांना 
अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
 

वषय मांक-१३) मनपा उ ान वभागाचे सन २०१५-१६ चे अंदाजप काम ये खेळणी दु ती व 
देखभाल या लेखािशषावर र. .३०,००,०००/- (अ र  र. .तीस लाख फ ) तरतुद 
करणेत आली आहे. तथा प खेळणी दु ती व देखभाल या लेखािशषावर 
र. .३०,००,०००/- तरतुद अपुर  पडत अस याने या लेखािशषावर र. .१९,००,०००/- 
वाढ व रकमेची आव यकता आहे. सबब सन २०१५-१६ चे अंदाजप कामधील उ ाने 
नुतनीकरण व वकसीत करणे या लेखािशषामधुन र. .१९,००,०००/- (अ र  
र. .एकोणीस लाख फ ) खेळणी दु ती व देखभाल या लेखािशषावर वग करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

 

वषय मांक-१४) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२२.६.२०१५ ते द.२८.६.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/९२/२०१५ द.०९.०७.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१५) दै.लोकमत व दै.सकाळ या वतमानप ांची वशेष रोटेशन नुसार िस  केले या 

जा हरातीचे बल अदा करणेक रता संबंिधतांना अदा करावयाचे एकुण र. .२८,१९२/- 
(अ र  र. .अ ठावीस हजार एकशे या णव फ ) या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  
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वषय मांक-१६) मनपाचे भाग .४३ जागा अ चे र  जागेकर ता झाले या िनवडणूक साठ , 
िनवडणूक वभागाकडून तावात नमूद केले माणे एकूण र. .५,०९,६८२/- (अ र  
र. .पाच लाख नऊ हजार सहाशे याऐंशी फ ) इतका खच व वध कामांकर ता 
झालेला असून सदर झाले या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय मांक-१७) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन वदा नोट स .३/२०१४-१५ मधील 

अ. .१२ अ वये, भाग .२९ गवळ माथा झोपडप ट तील संडास लॉक नं. १ (१६ 
संडास) पाडून २६ िस सचे शौचालय बांधणेकामी मे.िस क  लंबींग अँड ेनेज 
िस ह ल कॉ ॅ टर (िन वदा र कम पये ३२,६०,१०५/- (अ र  र. . ब ीस लाख 
साठ हजार एकशे पाच फ ) पे ा ५.१०% कमी) दराची  िन वदा मंजुर दराने र कम 
पये ३०,९३,८४०/- माणे काम क न घेणेस तसेच  िन वदेतील  िनयम अट /शत स  

अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय मांक-१८) मा. डा सिमती सभा ठ. .१०७ द.१५/७/२०१५ नुसार, महापािलकेचे डा 

धोरणातील भाग १ ड िश यवृ ी मधील ३ पान .१८ माणे आंतरा ीय तरांवर ल  

खेळाडंूना आिथक सहा य करणे याम ये नमुद केले माणे कु.सुशांत गणेश तरवडे 
याची बँकॉक थायलँड येथे दनांक १९/०६/२०१५ ते २१/०६/२०१५ रोजी होणा-या 
इंटरनॅशनल योगासन ५ या योगासन पोटस ्   चॅ पयनिशपकर ता योगा फेडरेशन 
ऑफ इं डया या सं थे यावतीने िनवड झाली अस यामुळे सदर पधसाठ  उप थत   

राहणेकामी र. .४१,२५०/- (अ र  र. .ए केचाळ स हजार दोनशे प नास फ ) 
कु.सुशांत गणेश तरवडे यांस आिथक सहा य अदा करणेस मा यता देणबेाबत वचार 
करणे. 

 
वषय मांक-१९) मा. डा सिमती सभा ठ. .१०८ द.१५/७/२०१५ नुसार, महापािलकेचे डा  

 धोरणातील भाग १ ड िश यवृ ी मधील ३ पान .१८ माणे आंतरा ीय तरांवर ल  

खेळाडंूना आिथक सहा य करणे याम ये नमुद केले माणे कु.सं दप जनादन भापकर 
याची बँकॉक थायलंड येथे दनांक १९/०६/२०१५ ते २१/०६/२०१५ रोजी होणा-या 
इंटरनॅशनल योगासन ५ या योगासन पोटस ्   चॅ पयनिशपकर ता योगा फेडरेशन 
ऑफ इं डया या सं थे यावतीने िनवड झाली अस यामुळे सदर पधसाठ  उप थत   

राहणेकामी र. .४१,२५०/- (अ र  र. .ए केचाळ स हजार दोनशे प नास फ ) 
कु.सं दप जनादन भापकर यांस आिथक सहा य अदा करणेस मा यता देणबेाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक-२०) मा. डा सिमती सभा ठ. .१०९ द.१५/७/२०१५ नुसार, मा.महापािलका सभा ठराव   
.४२१ द.१८/०१/२०१४ अ वये डा धोरण पा. .१४ वर ल डा वभागाकड ल 

धोरण िनयमावली भाग .०१ ड िश यवृ ी व आिथक मदतीक रता िनयम मांक-
०३. आंतररा ीय तरावर ल खेळाडंूना पधम ये सहभागी हो यासाठ  आिथक 
सहा य करणे नुसार म.न.पा. प रसरातील जे खेळाडू एिशयन, रा कुल कॉमनवे थ 
ऑंिल पक अशा नामां कत आंतररा ीय पधम ये सहभागी होतात. अशा खेळाडंूना 
वास खच, वेश शु क िनवास, भोजन इ. खचा या ७५ ट के कंवा जा तीत 

जा त र. .१,००,०००/- पयत अथसहा य दे यात यावे. अशी महापािलका डा 
धोरणाम ये मा यता दे यात आलेली आहे.  
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तसेच डा धोरण, भाग .१ - फ - डा िश ण क  - याम ये अ. .०२ 
साहसी डा कारांना उ ेजन देणे यात भाग-३ – इतर अँड हचर पो स – 
पधा मक व अ पधा मक असे वग करण क न या इ हट या पधा घेणे श य 

आहे, यां या पधा घेऊन इतर इ हटचे ा या क दाख व याचा य  हावा. 
यामुळे या खेळांना मो या माणात ो साहन िमळेल. तसेच िश ण राब वण,े 
साहसी स ाह भर वणे व साहसी डा कारांना पुर कार दे यात यावेत. 
मो हमांसाठ  आिथक मदत तसेच सा ह य खरेद  व इतर बाबींसाठ  आिथक मदत 
कर यात यावी. भ व यात वचार कर यात येईल. असे नमूद केलेले आहे. 
 परंतु डा धोरणाम ये, म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार , 
कमचार  यांना िगयारोहण मो हमेक रता आिथक सहा य अदा करण ेबाबतचे िनयम 
व अट  िन त केलेले नाह त. म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार , 
कमचार  यांना िगयारोहण मो हमेक रता आिथक सहा य अदा करण ेबाबत सोबतचे 
प  अ म ये नमूद केले माणे िनयम व अट  िन त करणेस मा.महापािलका 

सभेची मा यता घेणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणबेाबत वचार करणे.  
 

वषय मांक-२१) मा. डा सिमती सभा ठ. .११० द.१५/७/२०१५ नुसार, ी.अिनल चं कांत वाघ, 
फायरमन अ नशामक वभाग यांची द. १८/०५/२०१५ ते ०५/०६/२०१५ या 
कालावधीम ये माऊंट गंगो ी ३, (उंची ६,५५७ मी.उंच) येथील िगयारोहण मो हमे 
क रता िनवड करणेत आलेली असलेने, सदर मो हमेक रता इं डयन माऊंटने रंग 
फेडरेशन, द ली व सदर मो हमेक रता इं डयन माऊंटने रंग फेडरेशन, द ली यांची 
मा यता घेतलेली असून, 3 Point Adventure, Uttarakhand ह  सं था या 
मो हमेची सु े व जबाबदार  वीकारत असून, या सं थेमाफत ह  मो हम पार पाडणे 
क रता र. .१,५०,०००/- (अ र  र. .एक लाख प नास हजार फ ) इतके आिथक 
सहा य िमळणेबाबत मागणी केली आहे.  

मा.महापािलका सभा ठराव .४२१ द.१८/०१/२०१४ अ वये डा धोरण 
पा. .१४ वर ल डा वभागाकड ल धोरण िनयमावली भाग .०१ ड िश यवृ ी व 
आिथक मदतीक रता िनयम मांक-०३. आंतररा ीय तरावर ल खेळाडंूना पधम ये 
सहभागी हो यासाठ  आिथक सहा य करणे नुसार म.न.पा. प रसरातील जे खेळाडू 
एिशयन, रा कुल कॉमनवे थ ऑंिल पक अशा नामां कत आंतररा ीय पधम ये 
सहभागी होतात. अशा खेळाडंूना वास खच, वेश शु क िनवास, भोजन इ. 
खचा या ७५ ट के कंवा जा तीत जा त र. .१,००,०००/- पयत अथसहा य दे यात 
यावे. अशी महापािलका डा धोरणाम ये मा यता दे यात आलेली आहे.  

िनमं त पधसाठ  जाणा-या आंतररा ीय खेळाडंूसाठ  सदर आिथक सहा य देय 
राहणार नाह . महारा  शासन, क  सरकार अथवा पंपर  िचंचवड म.न.पा. यापैक  
एकाच ािधकृत सं थेकडून पधा वास िनवास, भोजन खच देय रा हल. तसेच 
लेखी प  संबंिधत रा य,रा ीय डा संघटनेकडून देणे बंधनकारक रा हल. अशी 
महापािलका सभेने डा धोरणास मा यता दलेली आहे. 

पंपर  िचंचवड म.न.पा. डा धोरण, भाग .१ - फ - डा िश ण क  - 
याम ये अ. .०२ साहसी डा कारांना उ ेजन देणे यात भाग-३ – इतर अँड हचर 
पो स – पधा मक व अ पधा मक असे वग करण क न या इ हट या पधा 

घेणे श य आहे, यां या पधा घेऊन इतर इ हटचे ा या क दाख व याचा य  
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हावा. यामुळे या खेळांना मो या माणात ो साहन िमळेल. तसेच िश ण 
राब वणे, साहसी स ाह भर वणे व साहसी डा कारांना पुर कार दे यात यावेत. 
मो हमांसाठ  आिथक मदत तसेच सा ह य खरेद  व इतर बाबींसाठ  आिथक मदत 
कर यात यावी. भ व यात वचार कर यात येईल. असे नमूद केलेले आहे. 

परंतु म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार , कमचार  यांना 
िगयारोहण मो हमेक रता आिथक सहा य अदा करणे बाबत या िनयम व अट  
िन त केले या नाह त. याबाबत मा.आयु  यांची मा.महापौर यांचेशी 
द.१२/५/२०१५ रोजी सम  चचा झाली. सदर चचम ये मा.आयु  यांनी डा 
धोरणाम ये  म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार  ,कमचार  यांना 
िगयारोहण मो हमेक रता आिथक सहा य अदा करणे बाबत या िनयम व अट  
िन त करणेस, मा.महापािलका सभे या उमेद मा यतेवर ी.अिनल चं कांत वाघ, 
फायरमन अ नशामक वभाग यांना माऊंट गंगो ी ३ या िगयारोहण मो हम २०१५ 
क रता आिथक सहा य  अदा कर यात यावे,असे ठरले होते. 

यानुसार तातड ची बाब हणून मा.आयु  यांचेकड ल आदेश . 
डा/३/का व/२०१५ द.१३/५/२०१५ अ वये ी.अिनल चं कांत वाघ, फायरमन 

अ नशामक वभाग यांना माऊंट गंगो ी ३ या िगयारोहण मो हम २०१५ क रता 
आिथक सहा य र. .१,००,०००/-,(अ र  र. .एक लाख फ ) 3 Point Adventure 
Agency यांचे नावे धनादेशा दारे आिथक सहा य अदा कर यात आलेले आहे.  

डा धोरणाम ये म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा. अिधकार , 
कमचार  यांना िगयारोहण मो हमेक रता आिथक सहा य अदा करणे बाबत या 
िनयम व अट  िन त करणेस, मा.महापािलका सभे या उमेद मा यतेवर मा.आयु  
यांचेकड ल आदेश . डा/३/का व/२०१५ द.१३/५/२०१५ अ वये ी.अिनल 
चं कांत वाघ, फायरमन अ नशामक वभाग यांना माऊंट गंगो ी ३ या िगयारोहण 
मो हम २०१५ क रता आिथक सहा य र. .१,००,०००/-,(अ र  र. .एक लाख फ ) 
3 Point Adventure Agency यांचे नावे धनादेशा दारे अदा के याने यास  
मा. डा सिमती सभेमाफत मा. थायी सिमती सभा व मा.महापािलका सभेची 
काय र मा यता घेणे आव यक आहे.  
 सबब डा धोरणाम ये म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार , 
कमचार  यांना िगयारोहण मो हमेक रता आिथक सहा य अदा करणे बाबत या 
िनयम व अट  िन त करणेस, मा.महापािलका सभे या उमेद मा यतेवर मा.आयु  
यांचेकड ल आदेश . डा/३/का व/२०१५ द.१३/५/२०१५ अ वये ी.अिनल 
चं कांत वाघ, फायरमन अ नशामक वभाग यांना माऊंट गंगो ी ३ या िगयारोहण 
मो हम २०१५ क रता आिथक सहा य र. .१,००,०००/-,(अ र  र. .एक लाख फ ) 
3 Point Adventure Agency यांचे नावे धनादेशा दारे अदा के याने यास 
काय र मा यता घेणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणबेाबत वचार 
करणे.  
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वषय मांक-२२) मा. डा सिमती सभा ठ. .१११ द.१५/७/२०१५ नुसार, मा.महापािलका सभा ठराव 
मांक १२०६ द.२०/१०/२०११ व मा.आयु  यांचेकड ल आदेश . डा/७/का व/ 

१८८/२०१२ द.०४/०७/२०१२ म ये नमूद केले माणे डा वभागांतगत खेळाडू 
द क योजना २०१४-१५ (ितसर  बॅच) चे अजावर िनणय घेणेकामी मा.सहा.आयु  
( डा) यांचेकड ल आदेश . डा/७/का व/६०७/२०१४, द.०३/११/२०१४ नुसार 

डा अिधकार , खेळाडू द क योजना मुख व संबंिधत खेळाचे डा पयवे क यांनी 
तावात नमुद एकूण १६ अजापैक  १५ खेळाडंूचे अज पा  क न खेळाडू द क 

योजना २०१४-१५ चा लाभ हा २ वषाक रता देणेस व याकामी येणा-या 
र. .५०,२४,०००/- (अ र  र. .प नास लाख चोवीस हजार फ ) चे खचास व 
सदरचा खच खेळाडू द क योजना या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
 
 

    
   नगरसिचव 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
        पंपर  - ४११ ०१८ 

 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/१०/का व/६९/२०१५ 

दनांक - १७/०७/२०१५ 
 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव 

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( वषय प  . डा/०८/का व/४५/२०१५ दनांक-२५/०५/२०१५ ठराव मांक १०९,                  
दनांक - १५/०७/२०१५ चे लगत) 

प  अ 
१)    डा धोरणाम य,े आंतररा ीय तरावर ल खेळाडंूना पधत सहभागी हो यासाठ  आिथक 

सहा य करण ेया म य े म.न.पा. प रसरातील जे खेळाडू एिशयन, रा कुल, कॉमनवे थ 
ऑिल पंक अशा नामां कत आंतररा ीय पधत सहभागी होतात. अशा खेळाडंूना वास 
खचासाठ  वमान भा या या ५०% कंवा कट चाजस, वेश शु क, िनवास, भोजन इ. 
कर ता कमाल .२०,०००/- दे याचा िनणय शासनान ेघेतला आहे. याम य ेबदल क न 
खेळाडंूना वासखच, वेश शु क, िनवास, भोजन इ. खचा या ७५% कंवा जा तीत जा त 
.१,००,०००/- अथसहा य दे यात येते. यानुसार म.न.पा.प रसरातील नाग रक, डा 
ेमी व म.न.पा.अिधकार ,कमचार  यांना िगयारोहण मो हमेक रता र. .१,००,०००/- आिथक 

सहा य अदा केल े जाईल. िनमं त पधसाठ  जाणा-या आंतररा ीय खेळाडूसाठ  सदर 
आिथक सहा य देय राहणार नाह . महारा  शासन, क  सरकार अथवा पंपर  िचंचवड 
म.न.पा. यापैक  एकाच ािधकृत सं थेकडून पधा वास, िनवास, भोजन खच देय रा हल. 
तस ेलेखी प  संबंिधत रा य, रा ीय डा संघटनेकडून देण ेबंधनकारक रा हल.अस ेनमूद 
आहे. यानुसार म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार ,कमचार  यांना 
िगयारोहण मो हमेक रता आिथक सहा य अदा केल ेजाईल.  

२)  म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार , कमचार  यांना िगयारोहण 
मो हमेक रता िनवड झा याचे इं डअन माउंटेिनअ रंग फ डेशन, यांचे प  असण ेआव यक 
आहे. 

३)  म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार , कमचार  यांना िगयारोहण 
मो हमेक रता आिथक सहा य साठ  व हत नमु यात अज सदर करताना अजासोबत पास 
पोट, बँक पासबुक, वतःचे पॅन काड ई. या झेरॉ स स य त क न जोडण ेआव यक 
आहे. 

४)  म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक यांनाच िगयारोहण मो हमेक रता आिथक साहा य केल े
जाईल. याकामी अजदार हे पंपर  िचंचवड म.न.पा. ह तील कमान ५ वष र हवासी 
असण े आव यक आहे. याबाबत अज सोबत वा त याचे (आधारकाड़,रेशन काड) पुराव े
सादर करण ेआव यक आहे. 

५)  म.न.पा.अिधकार  अथवा कमचार  यांना िगयारोहण मो हमेक रता आिथक साहा य केल े
जाईल .याकामी अजदार यांनी पंपर  िचंचवड म.न.पा. ची सलग ५ वष सेवा पूण केलेली 
असण े आव यक आहे.याबाबत संबंिधत कागदप  े अजासोबत जोडणे आव यक आहे. 
उदा.म.न.पा.सेवेत िनयु चे आदेश,शाखा मुखाची िशफारस, आधारकाड़, रेशन काड इ. 

६)  म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार , कमचार  यांना िगयारोहण 
मो हमेक रता ५ वषातून एकदाच आिथक सहा य केल ेजाईल. 

७)  म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार , कमचार  यांना िगयारोहण 
मो हमेक रता अजदारांचे वय ५० वषापे ा जा त नसाव.े 
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८)  म.न.पा.प रसरातील नाग रक, डा ेमी व म.न.पा.अिधकार ,कमचार  यांना िगयारोहण 
मो हमेक रता कमान ३० दवस अगोदर व हत नमु यात अज करणे आव यक आहे. 

९)  अजाम ये दलेली मा हती चुक ची आढळ यास आिथक सहा य दले जाणार नाह . 
फसवणूक क न आिथक सहा य घेत यास कायदेिशर कारवाई क न वसूल केली जाईल 

१०) म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार , कमचार  यांना िगयारोहण 
मो हमेक रता आिथक सहा य घेणपेुव  संबंिधत खेळाडूने  र. .१००/- या टॅ प पेपरवर 
व हत नमू यात करारनामा क न ावा लागेल.  

११) म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार , कमचार  यांना िगयारोहण 
मो हमेक रता आिथक सहा य घेत यानंतर मो हमेहून आ यानंतर दले या आिथक 
सहा याचा विनयोग दाखला, याबाबतची मूळ बले सादर करणे आव यक राह ल. 

१२) म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार , कमचार  यांना िगयारोहण 
मो हमेक रता सदर आिथक सहा याचा लाभ भारत सरकार,महारा  शासन अथवा 
महानगरपािलका एका सं थेकडूनच घेता येईल याबाबत लेखी हमी प  ावे लागेल.  

१३) म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार , कमचार  यांना िगयारोहण 
मो हमेक रता जाणे पूव  अथवा जाऊन आ यानंतर एकदाच आिथक साहा य अदा केले 
जाईल. 

१४) म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार , कमचार  यांना िगयारोहण 
मो हमेक रता आिथक सहा य बाबत अज करताना यांनी यापूव  पूण केले या िगयारोहण 
मो हमेची आव यक ती कागदप े माणप े सादर करणे आव यक आहे. 

१५) म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार , कमचार  यांना िगयारोहण 
मो हमेक रता वतः या जबाबदार वर जावे लागेल.मो हमेवर जाताना अथवा येताना काह  
नैसिगक आप ी आ यास,भूकंप,दरड कोसळण,ेपूर लय आ यास, ज वत अथवा व  हानी 
झा यास यास म.न.पा. जबाबदार राहणार नाह . 

१६) म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार , कमचार  यांना िगयारोहण मो हमे 
क रता आव यक तो प  यवहार, याकामी लागणार  कागद प े यांची पूतता संबंिधत 
िगयारोहक यांनी वेळेत करणे आव यक आहे. 

 
                                                      सह /- 

आयु  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  ४१११०१८ 
 


