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 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
  पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

  मांक : नस/४/का व/ ४६७ /२०१५ 

  दनांक :  १२/०६/२०१५ 
 

 

ित, 
 

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

 
 
 

 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची  

                   पा क सभा दनांक १७/०६/२०१५ रोजी आयो जत  

        केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा 

बुधवार दनांक १७/०६/२०१५ रोजी दुपार  २.०० 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. डा सिमती 

कायप का मांक – १९ 
 

दनांक : १७/०६/२०१५         वेळ : दुपार  २.०० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा बुधवार 
दनांक १७/०६/२०१५ रोजी दुपार २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. 
सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
अ) दनांक २०/०५/२०१५ व २१/०५/२०१५ रोजी झाले या सभचेा ( कायप का  

         .१७ ) सभावृ ांत कायम करण.े 
( दनांक १७/०६/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणयानुसार ) 

ब) दनांक ०३/०६/२०१५ व ०५/०६/२०१५ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का 
.१८ ) सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 
वषय .१) 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 
देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .२) 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 थायलँड येथ े 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 
देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .३) 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 



 3 

खेळाडंूना पधम ये सहभागी हो यासाठ  आिथक सहा य करणे नुसार 
म.न.पा. प रसरातील जे खेळाडू एिशयन, रा कुल कॉमनवे थ ऑं िल 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.  

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 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 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 करणे बाबत सोबतचे प  अ 
म ये नमूद केले माणे िनयम व अट  िन त करणेस मा यता घेणेकामी 
मा. थायी सिमती माफत मा.महापािलका सभेकडे  िशफारस करणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय .४) ी.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 ऑं िल पक 
अशा नामां कत आंतररा ीय पधम ये सहभागी होतात. अशा खेळाडंूना 
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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  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 .या बाबत 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 
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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. थायी सिमती माफत मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .५) 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 िमळणेकामी 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/४६७/२०१५ 

दनांक : १२/०६/२०१५ चे लगत. 
टप - तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  (डॉकेट) नगरसिचव  

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका , पंपर  ४११०१८ 
डा वभाग 

 वषय – 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  

         ( वषय प  . डा/०८/का व/४५/२०१५ दनांक - २५/०५/२०१५ चे लगत ) 
प  अ 

१) डा धोरणाम ये, आंतररा ीय तरावर ल खेळाडंूना पधत सहभागी हो यासाठ  
आिथक सहा य करणे या म ये 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 शासनाने घेतला आहे. 
याम ये 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 केले 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. तसे लेखी प  संबंिधत 
रा य, रा ीय डा संघटनेकडून देणे बंधनकारक रा हल.असे नमूद आहे. यानुसार 
म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार  ,कमचार  यांना िगयारोहण 
मो हमेक रता आिथक सहा य अदा केले 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  असणे  
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 जोडणे 
आव यक आहे. 

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

५) म.न.पा.अिधकार  अथवा कमचार  यांना िगयारोहण मो हमेक रता आिथक साहा य 
केले जाईल .याकामी अजदार यांनी पंपर  िचंचवड म.न.पा. ची सलग ५ वष सेवा 
पूण केलेली असणे 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. 
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६) म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार  ,कमचार  यांना िगयारोहण 
मो हमेक रता ५ वषातून एकदाच आिथक सहा य केले 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 नसावे. 

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 घेणेपुव  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 कोसळणे ,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 
 

 


