पऩॊऩयी चचॊचलड वामन्व ऩार्क, चचॊचलड, ऩुणे-४११०१९
निविदा फॉर्म - प्रपत्र ‘अ’
१. वदय र्ाभावठी पऩॊऩयी चचॊचलड भनऩाचा ई-टें डरयॊग दाखरा आलश्मर् आशे .
२. ननपलदार्ायाॊनी ननपलदे चे दय शे ननपलदा प्रसवध्द र्ेरेचे र्ारालधीत अवरेरे कर्भान लेतन दय पलचायात

घेऊन वलकर्याॊवश प्रनतवयु षा यषर् प्रनतभाश दय दे णे आलश्मर् आशे. कर्भान लेतन दयाऩेषा र्भी
लेतन दयाच्मा ननपलदा अऩात्र ठयपलणेत मेतीर.
३. पऩॊऩयी चचॊचलड वामन्व ऩार्कचे भागणीनव
ु ाय पऩॊऩयी चचॊचलड वामन्व ऩार्कच्मा सभऱर्तीचे वॊयषणाथक २

लऴक र्ारालधीवाठी वयु षा यषर् (रयसरव्शय वर्वव्शकव ल वऩ
ु यर्वव्शजन चाजेवश) र्याय ऩध्दतीने नेभण्मात
मालेत.
४. पऩॊऩयी चचॊचलड वामन्व ऩार्क वय
ु षा र्ाभाच्मा ठे कमाॊतगकत नेभरेल्मा १४ वयु षा यषर् र्भकचायी (ऩैर्ी

१ ऩमकलेषर्ीम र्ाभावश) माॊची नेभणुर् शी वामन्व ऩार्कचे भख्
ु म र्ामकर्ायी अचधर्ायी माॊच्मा
आदे ळाप्राभाणे र्यालमाची आशे. ल प्रत्मेर् वयु षा र्भकचायी त्माव नेभन
ू ददरेल्मा र्ाभर्ाजाच्मा जागी
शजय याशीर माची खातयजभा र्रून घेणे तवेच नेभरेल्मा वयु षा र्भकचा-माॊच्मा गैयशजेयीत नेभणुर्ीचे
दठर्ाणी वामन्व ऩार्कच्मा र्ोणत्माशी वाभानाची, वादशत्माची र्ोणत्माशी प्रर्ाये चोयी अथला
भारभत्तेची नर्
ु वानी झाल्माव त्माची नर्
ु वान बयऩाई द्माली.
५. वामन्व ऩार्क माॊनी वदय ठे र्ेदायार्डून प्रस्तत
ु ठे कमाॊतगकत द्मालमाची भासवर् यकर्भ शी त्मा

भदशन्मात वामन्व ऩार्कच्मा र्ोणत्माशी लस्तच
ु ी अथला वादशत्माची नर्
ु वानी अथला चोयी झारी नाशी
माची खातयजभा झाल्मानॊतयच दे मर् दे ण्मात मेईर.
६. ठे र्ेदायाने

वदयी

वयु षा

र्ाभावाठी

नेभालमाच्मा

वयु षा

र्भकचा-माॊना

र्ाभगाय

र्ामद्मातीर

तयतद
ू ीप्रभाणे लेतन दे ण्माचे भान्म र्ेरे अवन
ू त्मा पलऴमर् र्ामद्मातीर वलक तयतद
ू ी फॊधनर्ायर्
याशतीर. तवेच त्माॊना ळावनाचा वलक प्रर्ायचा र्य आलश्मर्तेनव
ु ाय लेऱोलऱी ळावनाचे भागणीप्रभाणे
बयालमाचा आशे. ठे र्ेदायाने वदयीर तयतद
ू ीॊचे ऩारन र्यण्मात र्वयू र्ेल्माव त्माॊची वलकस्ली जफाफदायी
शी ठे र्ेदायालय याशीर.
७. ठे र्ेदायारा वदयीर ठे कमानव्मे दे ण्मात आरेल्मा भासवर् यकर्भेसळलाम अन्म र्ोणताशी आर्ाय कर्ॊ ला

जादा खचक दे ण्मात मेणाय नाशी. (ळावनाचे टॅ कव ल इतय र्य माभध्मे

ळावनाने र्ेरेरे फदर माॊव

वदय अट रागू याशणाय नाशी.)
८. ठे र्ेदायाने वयु षा यषर् र्भकचायी र्ोठे नेभालमाचे आशे त शे ठयपलण्माचे अचधर्ाय वामन्व ऩार्क, भख्
ु म
र्ामकर्ायी अचधर्ायी माॊना याशतीर. ठे र्ेदायाने भख्
ु म र्ामकर्ायी अचधर्ायी माॊच्माळी चचाक र्रून वदयीर
दठर्ाणे वामन्व ऩार्क अचधर्ायी माॊचे भतानव
ु ाय ठयलन
ु घ्मालमाची आशे त.
पऩॊऩयी चचॊचलड वामन्व ऩार्करा आलश्मर्ता बावल्माव सरशून दे णाय, माॊनी जादा वयु षा र्भकचायी
भख्
ु म र्ामकर्ायी अचधर्ायी माॊच्मा रेखी भागणीलरून द्मालमाचे आशे त. जादा वयु षा यषर् र्भकचायी
भागणी र्ेल्माव त्माॊचे लेतन अदा र्यताॊना मा र्यायनाम्मात भान्म र्ेरेल्मा दयाप्रभाणे अदा र्ेरे
जातीर ल र्ोणत्माशी लेऱी तऩावणी र्ेरी अवता लय नभद
ु र्ेरेल्मा वॊख्मेऩेषा र्भी वयु षा यषर्
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र्भकचायी

र्ाभालय अवल्माचे आढळ्माव

त्माॊच्मावाठी

द्मालमाची भोफदल्माची यकर्भ एर्ूण

भोफदल्मातन
ू र्भी र्यण्माचा शकर् ल अचधर्ाय शा भख्
ु म र्ामकर्ायी अचधर्ायी माॊना याशीर.
९. ठे र्ेदायाने वदयीर वय
ु षा व्मलस्थेचे र्ाभ ऩाशण्मावाठी नेभालमाच्मा त्माॊच्मा वयु षा र्भकचा-माॊना मोग्म

तो गणलेळ, वयु षा वाधने, पलजेची फॅटयी, र्ाठी, सळट्टी इत्मादी स्लखचाकने ऩयु पलणे. वदयचे वयु षा
र्भकचायी शे वामन्व ऩार्कचे सभऱर्तीचे वयु षा व्मलस्थेर्ाभी ठे र्ेदायाने माॊनी तैनात र्ेरे आशे त, शे
दळकपलणाया बफल्रा प्रत्मेर् वयु षा र्भकचा-माव दे ण्मात माला. तवेच नेभरेरे वयु षा यषर् झोऩरेरे
आढळ्माव प्रनत ददन प्रनत वयु षा यषर् य.रू. १००/- दॊ ड ल ऩण
ु क गणलेळात वयु षा यषर् नवल्माव प्रनत
वयु षा यषर् प्रनत ददन य.रू ५०/- दॊ ड म्शणुन र्ऩात र्यणेचे अचधर्ाय भख्
ु म र्ामकर्ायी अचधर्ायी माॊना
याशतीर.
१०. ठे र्ेदायाने पऩॊऩयी चचॊचलड वामन्व ऩार्कच्मा वय
ु षा व्मलस्थेवाठी नेभालमाचे वयु षा र्भकचायी शे कर्भान

वसु ळक्षषत अवालेत ल त्माची ळारययीर् ऩात्रता शी ऩढ
ु ीर प्रभाणे अवाली.
१) उॊ ची १६३ वेभी ऩेषा र्भी नवाली. २) पुगलन
ू ल न पुगलता छातीत ४ ते ५ वे.भी

चा पयर् अवाला.

३) लजन ल लम १८ ते ४५ च्मा प्रभाणाव ४५ ते ६५ अवाले. ४) दृष्टी चष्म्मावश ल चष्म्मासळलाम ६.६
अवाली. र्रय ब्राईंड नवाला. ५) धालणे १ कर्.भी. अॊतयावाठी ६ सभननटे र्भीत र्भी लेऱात. ६)
लैद्मर्ीम तऩावणी प्रभाणात र्ॅटॅ चगयी ‘ए’ अवाली. तवेच आलश्मर्तेप्रभाणे ल गयजेनव
ु ाय फॊदर्
ू धायी
भाजी वैननर्ाची नेभणर्
ू ळस्त्र वादशत्मावश वषभ अचधर्ायी वाॊगतीर त्मा दठर्ाणी नेभाले रागतीर,
त्मावाठी अचधर् कर्भान लेतन य.रू. ५००/- (य.रू. ऩाचळे) प्रनतभाश प्रनत वयु षा यषर् अदा र्यणेत
मेईर.
११. ठे र्ेदायाने

त्माच्मा वयु षा र्भकचा-माॊभापकत वामन्व ऩार्कचे सभऱर्तीचे आलायातीर वादशत्माची

वाधनवाभग्र
ु ीची वयु षा तवेच भारभत्तेची वयु षा चोखऩणे ठे लणेची अवन
ू त्माभध्मे र्ोणत्माशी प्रर्ाये
शमगम अगय नर्
ु वान कर्ॊ ला चोयी शोऊ नमे माची दषता घेणे आलश्मर् आशे . तवेच भोर्ळ्मा जागेलय
अनतक्रभण शोणाय नाशी माची र्ाऱजी घेणे आलश्मर् आशे. वामन्व ऩार्क सभऱर्ती भधीर योख
यकर्भेची र्ाऱजी घेणे आलश्मर् आशे. सभऱर्तीच्मा आतीर अथला फाशे यीर भारभत्तेचे नर्
ु वान
झाल्माव त्माॊची बयऩाई ठे र्ेदायार्डून लवर
ू र्यण्मात मेईर.
१२. ठे र्ेदायाने नेभरेल्मा वय
ु षा यषर् र्भकचा-माॊच्मा र्ाभर्ाजालय मोग्म ती दे खये ख योजच्मा योज

ठे लाललमाची आशे . त्मार्ाभी नतन्शी ऩाळ्माॊभध्मे र्ाभाची चोख व्मलस्था आशे ल वलक वयु षा यषर्
र्भकचायी र्ाभालय आशे त माची ऩाशणी र्यालमाची आशे. तवेच गैयशजय अवरेल्मा वयु षा यषर्ाॊचे
दठर्ाणी त्लयीत ऩमाकमी वयु षा यषर्ाॊची नेभणूर् र्यालमाची आशे. वदय र्तकव्मात शमगम
टाऱाटाऱ

र्ेल्माव

त्माचे

दयभशाचे

बफराभधून

५

अथला

टकर्े यकर्भ एर्ुण फीरतन
ू र्ऩात

र्यण्मात मेतीर.
१३. प्रस्तत
ु चे वयु षा व्मलस्थेची र्ाभे ठे र्ेदायाने अन्म र्ोणत्माशी ठे र्ेदायाव ऩोट ठे कमाने दे ता मेणाय नाशी

. वदयीर ठे र्ा शा ऩोटठे कमाने अन्म इवभाव ददल्माचे आढऱल्माव वदय ठे र्ा यद्द र्यण्माचे शकर् ल
अचधर्ाय भख्
ु म र्ामकर्ायी अचधर्ायी माॊना याशतीर.
१४. मा र्ाभाफाफत वामन्व ऩार्क मा

दठर्ाणचे जफाफदाय वषभ अचधर्ायी जी आलश्मर् र्ाभे वाॊगतीर

ल ज्मा ज्मा वच
ू ना दे तीर त्मा ठे र्ेदायाव पलनाअट भान्म अवरे ऩादशजे.
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१५. भख्
ु म र्ामकर्ायी अचधर्ायी

माॊच्मा लतीने नेभण्मात मेणा-मा वयु षा र्भकचा-माॊना भयाठी ल दशॊदी

बाऴेचे ऩयु वे सान अवल्माफद्दची खात्री र्यणे गयजेचे आशे. वयु षा व्मलस्थेवाठी नेभण्मात मेणा-मा वलक
व्मकतीॊना भयाठी बाऴेत दे ण्मात मेणा-मा रेखी अथला तोंडी वच
ू ना वभजने आलश्मर् आशे ल प्रत्मेर्
ननमक
ु त र्यणेत मेणा-मा वयु षा यषर् शे लम १८ ते ६० लऴक लमोगटातीर अवालेत माॊचेलय र्ोणतेशी
गैय ऩोसरव ये र्ॉडक नवाले ते ळध्
ु द चारयत्र्माचे अवालेत.
१६. ठे र्ेदाय माच्मा र्भकचा-माॊलय वामन्व ऩार्कचे अचधर्ायी /पलबाग प्रभख
ु माॊचे वॊऩण
ु क ननमॊत्रण याशीर.

ठे र्ेदाय माॊच्मा वयु षा र्भकचा-माॊनी वामन्व ऩार्कचे वॊफचॊ धत पलबागाचे जफाफदाय अचधर्ा-माने ददरेल्मा
वच
ु नाॊची अॊभरफजालणी र्यालमाची आशे . वयु षा यषर् शे ठयलन
ू ददरेल्मा नाकमालय नवल्माव अथला
गैयलतकन र्यताना आढाऱल्माव त्माॊचेलय मोग्म ती र्ामदे ळीय र्ामकलाशी र्यण्माचे अचधर्ाय भख्
ु म
र्ामकर्ायी अचधर्ायी माॊना याशतीर.
१७. ठे र्ेदायाने वॊस्थेचे माऩल
ॊ ाने झारेरी वलक र्ागदऩत्रे ल ऩत्रव्मशाय शा
ु ी भान्म र्ेरेरे दय त्मा अनऴ
ु ग

र्ायायनाम्माचा अपलबाज्म बाग याशीर.
१८. ठे र्ेदाय माॊच्मार्डून लयीरऩैर्ी र्ोणत्माशी

अटीळतीचा बॊग झाल्माव वदयचा ठे र्ा तातडीने यद्द र्रून

जभा र्ेरेरी अनाभत यकर्भ जप्त र्यण्माचा अचधर्ाय भा. आमक
ु त तथा अध्मष माॊना याशीर.
१९. भख्
ु म र्ामकर्ायी अचधर्ायी ल ठे र्ेदाय माॊच्माभध्मे र्ोणत्माशी प्रर्ायचा लाद उदबलरा तय रलादाच्मा

र्ामद्माच्मा तयतद
ॊ ाने वोडलरा जाईर. मार्ाभी भा. अध्मष तथा भा. आमक
ु ीॊच्मा अनऴ
ु ग
ु त. पऩ.चच.
भशानगयऩासरर्ा माॊचा एर्ऩषीम रलाद याशीर ल रलादाचा ननणकम शा उबम ऩषालय फॊधनर्ायर्
याशीर.
२०. ननपलदा भॊजूय ननपलदार्ायाव र्यायनाभा र्यणेऩल
ु ी ठे र्ेदाय / ठे र्ेदायी वॊस्था पऩॊऩयी चचॊचलड भनऩाचे

पलद्मभान नगयवेलर्, र्वस्लर्ृत वदस्म ल पऩॊऩयी चचॊचलड भनऩा अथला पऩॊऩयी चचॊचलड वामन्व ऩार्कचे
अध्मष, वॊचारर्, र्भकचायी माॊचेळी नाते वॊफध नवरेफाफत य.रू. १००/- चे स्टॅ म्ऩ ऩेऩयलय नोटयाईज
प्रनतसाऩत्र वदय र्याले रागेर.
२१. ननमक
ु त

वयु षा यषर्ाव र्ोणत्माशी प्रर्ाये

ळारययीर् व्मॊग नवाले. त्माफाफत पऩॊऩयी चचॊचलड

भशानगयऩासरर्ेच्मा र्ै. लाम. वी.एभ.एच. मेथीर लैद्मर्ीम अचधषर् माचे लैद्मकर्म प्रभाणऩत्र वादय
र्याले रागेर. मार्ाभी

शोणाया वलक खचक वॊफचॊ धत वॊस्था/ एजन्वी/ ठे र्ेदाय माॊनी स्लखचाकने

र्यालमाचा आशे. माफाफत पऩॊऩयी चचॊचलड वामन्व ऩार्कर्डून र्ोणताशी खचक अदा र्ेरा जाणाय नाशी.
२२. ननपलदार्ायाचे एजन्वी/वॊस्थेव र्भीत र्भी ३ (तीन) लऴाकचा वय
ु षा व्मलस्था र्ेरेल्मा र्ाभाचा

र्ाभर्ाज अनब
ु ल अवाला. त्माफाफत अनब
ु ल प्रभाणऩत्र / दाखरा वादय र्यणे ननपलदार्ायालय
फॊधनर्ायर् याशीर.
२३. ननपलदाधायर्ाने ननमक
ु त र्ेरेल्मा वयु षा यषर् र्भकचा-माॊच्मा र्ाभर्ाजालय मोग्म ती दे खये ख ठे लामची

आशे. त्मावाठी तीन (१री, २यी, ३यी) ऩाऱीभध्मे ल जनयर ऩाऱीभध्मे वयु षा यषर् ८(आठ) ताव
(ददलव कर्ॊ ला यात्रीच्मा लेऱी) तैनात र्रून र्ाभाची चोख व्मलस्था ठे लामची आशे . ल ड्मट
ु ी चाटक नव
ु ाय
वलक वयु षा यषर् र्ाभालय शजय आशे त. तवेच कर्भान लेतन र्ामद्मानव
ु ाय वयु षा यषर्ाॊना ड्मट
ु ी
चाटक नव
ु ाय वाप्तादशर् वट्ट
ु ी ददल्माची ऩशाणी र्यालमाची आशे. वदय र्तकव्मात ननपलदाधायर्ाने ह्मगम
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र्ेल्माव त्माचे दयभशाचे एर्ूण फीराचे यकर्भेलय ५% यकर्भ भासवर् फीराभधुन र्ऩात

र्यणेत

मेतीर.
२४. वय
ु षा व्मलस्थेर्यीता ठे र्ेदायाने नेभरेल्मा वयु षा यषर्ाव ळावनाने लेऱोलेऱी ननर्वश्चत र्ेरेल्मा

कर्भान लेतन र्ामद्मानव
ु ाय लेतन तवेच इतय आलश्मर् पलत्तरब्धी धनादे ळाव्दाये वॊफचॊ धत वयु षा
यषर्ाॊचे फॉर् खात्मात कर्ॊ ला (Account Payee Cross Cheque) धनादे ळाव्दाये जभा र्यणे ल लेतन
चचठ्ठी अदा र्यणे फॊधनर्ायर् याशीर. मावाठी ननपलदाधायर्ाव लेगऱा आर्ाय/चाजक अदा र्ेरा जाणाय
नाशी. भॊजयू दयानेच वयु षा व्मलस्था र्याली रागेर.
२५. ननपलदा र्ारालधीत ळावनाचे आदे ळाने कर्ॊ ला र्ामद्मातीर फदराभऱ
ु े ननपलदार्ायाव कर्भान लेतन,

जानेलायी, जुरै भध्मे लेऱोलेऱी रागू शोणाया भशागाई बत्ता (D.A) पलळेऴ बत्ता, वेलार्याची लाढील
यकर्भ द्माली रागल्माव ल अळा लाढील यकर्भेची ननपलदार्ायाने ऩयु ाव्मावश भागणी र्ेल्माव तळी
लाढील यकर्भेची प्रनतऩत
ु ी र्यण्मापलऴमी पऩॊऩयी चचॊचलड वामन्व ऩार्क भापकत लरयष्ठ स्तयालय ननणकम
घेण्मात मेईर.
२६. ननमक
ु त र्ेरल्मा वयु षा यषर् (स्त्री ल ऩरु
ु ऴ) र्भकचा-माॊलय र्ोणतेशी गैय ऩोरीव ये र्ॉडक नवाले ल ते

ळध्
ु द चारयत्र्माचे अवणे आलश्मर् आशे. माफाफत वयु षा यषर् (स्त्री ल ऩरु
ु ऴ) र्भकचा-माॊचा ऩोरीव
ऩडताऱणी / चारयत्र्म दाखरा (प्रभाणऩत्र) वादय र्यणे वॊफचधत वॊस्था/ एजन्वी / ठे र्ेदाय

माॊचेलय

फॊधनर्ायर् याशीर.
२७. ननपलदार्ायाॊनी आलश्मर्तेप्रभाणे ल गयजेनरु
ु ऩ वयु षा व्मलस्थेर्रयता पऩॊऩयी चचॊचलड वामन्व ऩार्कचे

षेत्रात वषभ अचधर्ायी वाॊगतीर त्मा त्मा दठर्ाणी वयु षा व्मलस्था २४ ताव (१री,२यी, ३यी) मा तीन
ऩाऱी ल जनयर ऩाऱीभध्मे ड्मट
ु ी चाटक नव
ु ाय वयु षा यषर् (स्त्री ल ऩरु
ु ऴ) तैनात र्यालमाची आशे.
२८. ननपलदार्ायार्डे वय
ु षा यषर्ाॊचा ऩोरीव ऩडताऱणी दाखरा ल र्ेंद्र ळावनाच्मा खाजगी वयु षा यषर्

(ननमभन) र्ामदा, २००५ अॊतगकत ऩयलाना अवणे आलश्मर् आशे.
२९. वय
ु षा व्मलस्थेभध्मे पऩॊऩयी चचॊचलड वामन्व ऩार्कच्मा सभऱर्ती, वाधनवाभग्र
ु ी ल भारभत्तेची चोयी

अथला नर्
ु वान झारेव त्माची बयऩाई नजीर्चे दे म फीरातन
ू लवर
ु र्यणेत मेईर.
३०. भॊजुय ननपलदार्ायाव र्यायनाभा र्यणेव ऩाचायण र्ेरे अवता त्माॊना र्यायनाभा र्रून द्माला रागेर ल

भान्म झारेल्मा दयानव
ु ाय अनाभत यकर्भ बयाली रागेर. र्यायनाभा र्रून दे णेव
टाऱाटाऱ अथला अवभथकता दळकपलरेव बयरेरी फमाणा, अनाभत यकर्भ जप्त र्यण्माचा अचधर्ाय
भा.आमक
ु त तथा अध्मष पऩॊऩयी चचॊचलड वामन्व ऩार्क, चचॊचलड ऩण
ु -े ४११०१९ माॊव याशीर.
३१. ननपलदे चा ग्राह्मता र्ारालधी ननपलदा उघडरेऩावन
ु १२० ददलवाॊचा याशीर.
३२. ननपलदा र्ामकलाशी ऩण
ॊ य ल वषभ अचधर्ायी माॊची खात्री झारेनत
ॊ य भॊजयू ननपलदाधायर्ा
ु क झारेनत

व्मनतरयकत अन्म ननपलदार्ायाॊची बयरेरी फमाणा यकर्भ अराशीदा ऩयत र्यणेत मेईर. तवेच
ननपलदे नव
ु ाय दे णेत आरेरा र्ाभाचा शभी र्ारालधी र्ाभ वॊऩरेऩावन
ू २ लऴाकचा याशीर. वदय शभी
र्ारालधी वॊऩल्मालय ल त्मा लऴाकचे वॊषभ वॊस्था / ळावनाव्दाये रेखाऩरयषण ऩण
ॊ य भान्म
ु क झारेनत
ननपलदाधायर्ायाॊची अनाभत यकर्भ अरादशदा अदा र्यणेत मेईर.
३३. भान्म ननपलदार्ायचे वॊफचधत ठे र्ेदाय/वॊस्था/एजन्वी माॊचे भऱ
ु भारर्ाने ल ठे र्ेदाय/वॊस्था /एजन्वी

माॊचे भापकत र्यायनाभा र्यणा-मा व्मकतीने स्लत:चे रगतचे भदशन्मातीर दोन पोटो, ऩत्मावश
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यशाण्माचेफाफत ऩयु ाला (ये ळननॊग र्ाडक, राईट बफर, भनऩा र्याचे फीर), स्लत:चे ऩॅन र्ाडक, फॅर्
ऩावफर्
ु , झेयॉकव इत्मादी र्ागदऩत्रे वादय र्यणे फॊधनर्ायर् याशीर.
३४. ननपलदा धायर्ाव दे ण्मात मेणा-मा आदे ळानव
ु ाय त्माॊनी वयु षा यषर् र्भकचायी लगक (स्त्री ल ऩरु
ु ऴ) माॊची

२

(दोन)

लऴक

र्ारालधीवाठी

नेभणुर्

र्यालमाची

अवन
ू

नेभणेत

आरेल्मा

वयु षा

यषर्

र्भकचा-माॊभधूनच डुटी चाटक नव
ु ाय (रयसरव्शय ल वऩ
ु यपलजन चाजेववश) र्याय ऩध्दतीने आठलड्मातीर ७
ददलवार्यीता ६-१ प्रभाणे वट
ु टी वोडपलणेर्यीता रयसरव्शय वयु षा यषर् नेभणे

(वयु षा यषर्ाव

वाप्तादशर् वट्ट
ु ी दे णे ), वयु षा यषर्ाॊचे यजेचे र्ारालधीत , गैयशजेयीचे र्ारालधीत ऩमाकमी व्मलस्था
र्यणे ननपलदाधायर्ालय फॊधनर्ायर् याशीर ल वऩ
ु यपलजन र्ाभी ननपलदाधायर्ाने त्माॊचे भापकत स्लतॊत्र
व्मलस्था र्यणे फॊधनर्ायर् अवन
ू त्मावाठी र्ोणताशी जादा आर्ाय

(चाजेव) ददरा जाणाय नाशी .

तवेच ऩढ
ु ीर भदशन्माचा ड्मट
ु ी चाटक भादशन्माचे २५ तायखेऩल
ु ी भख्
ु म र्ामकर्ायी अचधर्ायी

(वामन्व

ऩार्क)/ वयु षा अचधर्ायी माॊचेर्डे दे णे फॊधनर्ायर् आशे.
३५. भान्म ननपलदार्ायाव र्ाभाचे आदे ळ दे णे ऩल
ु ी पऩॊऩयी चचॊचलड वामन्व ऩार्कर्डे तैनात र्यणेत मेणा -

मा वयु षा यषर्

(स्त्री ल ऩरु
ु ऴ ) माॊची ळारययीर् कपटनेव फाफत तऩावणी , धालणे शी चाचणी ल

प्रसळषण वयु षा अचधर्ायी माॊचे भापकत घेणेत मेईर

. वयु षा यषर्ाॊची लैद्मर्ीम तऩावणी पऩॊऩयी

चचॊचलड भनऩाचे र्ै . लाम वी. एभ. एच मेथीर लैद्मर्ीम अचधषर् माॊचेर्डून र्रून घेणेत माली ल
लैद्मर्ीम प्रभाणऩत्र वादय र्याले . माफाफत पऩॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩासरर्ा अथला पऩॊऩयी चचॊचलड
वामन्व ऩार्कर्डून र्ोणताशी आर्ाय अगय जादा चाजेव

(खचक) ददरा जाणाय नाशी . ठे र्ेदाय माॊनी

माफाफत शोणाया खचक स्लत : र्यालमाचा आशे . ड्मट
ु ी चाटक नव
ु ाय वयु षा व्मलस्थेर्ाभी तैनात र्ेरेल्मा
वयु षा यषर्ाॊचे लेतन शे प्रत्मष र्ाभर्ाज चारू र्ेरेचे ददनाॊर्ाऩावन
ू अदा र्ेरे जाईर.
३६. भॊजूय ननपलदार्ायाचा वय
ु षा यषर् र्भकचायी लगक अधकलट शजय यादशल्माव त्माची ऩमाकमी व्मलस्था

ठे र्ेदायानेच र्यणे फॊधनर्ायर् याशीर ल वयु षा यषर्

र्भकचायी गैयशजय अथला फैसळस्त लतकणूर्

र्यताना आढऱल्माव त्मा ददलवाचे लेतन र्ऩात र्ेरे जाईर.
३७. ननपलदार्ायाॊने ननमक
ै ी र्ाशी वयु षा यषर् (स्त्री
ु त र्ेरेल्मा वयु षा यषर् (स्त्री ल ऩरु
ु ऴ ) र्भकचा-माॊऩर्

ल ऩरु
ु ऴ ) र्ाभ वोडून गेल्माव कर्ॊ ला गैय लतकनाभऱ
ु े वेलेतन
ू र्भी र्ेल्माव त्माॊची ल त्माॊचे ऐलजी
नेभरेल्मा वयु षा यषर् (स्त्री ल ऩरु
ु ऴ) माॊची भादशती अटी ळतीनव
ु ाय वादय र्यालामाचे र्ागद ऩत्रावश
भा. भख्
ु म र्ामकर्ायी अचधर्ायी (वामन्व ऩार्क) माॊना त्माच ददलळी रेखी र्ऱपलणे फॊधनर्ायर् याशीर.
३८. औद्मोचगर् पललाद र्ामदा १९४७ भधीर र्रभ २५

(फ) नव
ु ाय एर्ा र्ॅरेंडय लऴाकत भॊजूय

ननलादार्ायाने ननमक
ु त र्ेरेल्मा वयु षा यषर् र्भकचा -माॊना ननमक
ु त र्ाभगायाॊचे २४० ददलव बयणाय
नाशीत माची दषता घेऊन त्माॊची नेभणर्
ु वयु षा व्मलस्थेर्ाभी

र्यणेत माली . त्माफाफत र्ाशी

र्ामदे ळीय फाफी ननभाकण झाल्माव त्माव पऩॊऩयी चचॊचलड वामन्व ऩार्क जफाफदाय याशणाय नाशी . वलक
जफाफदायी वॊफचधत ननपलदाधायर्ाची याशीर.
३९. टे डरयॊग व्दाये दद .

ननपलदा दद.

/

/२०१९ ते दद .

/ /२०१९ योजी दऩ
ु ायी १२ ते ३ मा लेऱेत र्वस्लर्ायरेल्मा

/ /२०१९ योजी दऩ
ु ायी ३ .०० ते ५ .०० लाजता कर्ॊ ला प्रसवध्द र्ेरेल्मा लेऱेभध्मे ननपलदा

र्सभटीच्मा लेऱेनव
ु ाय वॊचारर् भॊडऱ माॊचे वभोय उघडणेत मेतीर

. ननपलदा उघडताॊना ननपलदार्ाय

स्लत: अथला त्माॊचा प्रनतननधी उऩर्वस्थत याशू ळर्ेर.
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४०. ज्मा ननपलदार्ायाची ननपलदा भॊजूय शोईर त्मा ननपलदार्ायाॊव वय
ु षा यषर् ऩयु पलणेर्ाभी र्ाभाचे आदे ळ

ददरेऩावन
ू पऩॊऩयी चचॊचलड वामन्व ऩार्कचे वयु षा व्मलस्थेर्ाभी तैनात र्यणेत मेणा

-मा वयु षा

यषर्ाॊर्यीता ळावनार्डे वट
ु घेणेत मेऊन ऩण
ु े र्वजल्शा वयु षा यषर् भॊडऱाचे नोंदणी प्रभाणऩत्र वादय
र्रून ३ % कर्ॊ ला फदर शोणा -मा दयाने रेर्वव्श ळावनार्डे बयणे वॊफचधत ननपलदार्ायाव फॊधनर्ायर्
याशीर. ननपलदे चा (र्ाभाचा) र्ामकर्ार वॊऩष्ु टात आरेनत
ॊ य पऩॊऩयी चचॊचलड वामन्व ऩार्कर्यीता
ळावनार्डे नोंदीत र्ेरेल्मा वयु षा यषर्ाॊना पऩॊऩयी चचॊचलड वामन्व ऩार्कचे वेलेत ठे लणेत मेणाय नाशी
कर्ॊ ला अस्थाऩनेलय रुजू र्रून घेणेर्ाभी न्मामरमीन दाला/ शकर् दाखर र्यता मेणाय नाशी.
४१. नेभणेत मेणा-मा वय
ु षा यषर् र्भकचा-माॊची वॊऩण
ु क भादशती तऩळीर (उदा. वयु षा यषर्

र्भकचा-माॊचा

ई.एव.आम. क्रभाॊर् ल ऩी .एप. क्रभाॊर्) रगतचे भदशन्मातीर ऩावऩोटक आर्ायाचे दोन यॊ गीत
छामाचचत्रावश दोन प्रनतत (Bio-Data) वादय र्यण्मात माला.
४२. उद्मोग, उजाक ल र्ाभगाय पलबाग भॊत्रारम ,भफ
ुॊ ई -४०००३२ दद. १२ नोव्शें फय २००२ भशायाष्र खाजगी

वयु षा यषर् (नोर्यीचे ननमभन ल र्ल्माण) अचधननमभ १९८१ भधीर वलक ननमभ ल तयतद
ू ीचे तवेच
ळावनाचे कर्भान लेतन र्ामदा ल मावायखे इतय र्ामद्मानव
ु ाय अवणाये ननमभ

, तयतद
ू ीचे त्मात

झारेल्मा ल शोणा-मा फदराचे ऩारन र्यणे शे ननपलदाधायर्ालय फॊधनर्ायर् याशीर.
४३. ननपलदा प्रसवध्द र्ेरेल्मा र्ारालधीत अवरेल्मा कर्भान लेतन दयाऩेषा र्भी दयाची ननपलदा यद्द

र्यणेचा अचधर्ाय भा . आय़क
ु त तथा अध्मष पऩॊऩयी चचॊचलड वामन्व ऩार्क , चचॊचलड ऩण
ु े ४११०१८
माॊना याशीर.
४४. ळावनाचे वलक र्ामद्मानव
ु ाय ल त्माभध्मे झारेल्मा फदरानव
ु ाय बयाव्मा रागणा

ळावनार्डे जभा र्ेल्माफाफतचे ऩयु ाले

-मा र्याचा बयणा

[उदा. वर्वव्शकव टॅ कव (वेला र्य ल सळषण उऩर्य ), बपलष्म

ननलाकश ननधी , र्ाभगाय याज्म पलभा , व्मलवाम र्य , रेर्वव्श इत्मादी ] फीरा वोफत वयु षा यषर्
र्भकचा-माॊचे नाल , र्भकचायी खाते क्रभाॊर् , ल पलपलध पलबागाने वॊफचधत वयु षा यषर् र्भकचा

-माव

ददरेल्मा क्रभाॊर् (उदा. ई.एव.आम. ऩी. एप. पलभा ननधी , आमर्य इ .) यर्भेवश मादी ल पलपलध

खात्माची ज्मा वॊफचधत पलबागात यर्भा जभा र्ेल्मा आशे त त्माॊची चरने /मादी वादय र्याले रागती.
ती पऩॊऩयी चचॊचलड वामन्व ऩार्कने अदा र्ेरेल्मा यर्भेनव
ु ाय स्लतॊत्र अवालीत.

४५. र्ोणतेशी र्ायण न दे ता ऩण
क : कर्ॊ ला अळॊत : ननपलदा भॊजुय अथला नाभॊजूय र्यणेचा अचधर्ाय भा .
ु त

आमक
ु त तथा अध्मष पऩॊऩयी चचॊचलड वामन्व ऩार्क, चचॊचलड, ऩण
ु े ४११०१९ माॊनी याखून ठे लरा आशे.

४६. वदयच्मा

ठे कमाच्मा

अनऴ
ॊ ाने
ु ग

नेभरेल्मा

वयु षा

यषर्

र्भकचा-माॊफाफत

र्ोणत्माशी

प्रर्ायचा

दाला/तक्राय/अऩघात, नर्
क णे ठे र्ेदाय जफाफदाय
ु वान बयऩाई इत्मादी लाद उध्दबलल्माव त्माव ऩण
ु ऩ
याशातीर ल माफाफत वामन्व ऩार्कचा र्ाशी एर् वॊफध
ॊ याशणाय नाशी.

४७. वषभ वॊस्थेच्मा लतीने र्यण्मात मेणा

-मा रेखा

ऩरयषणात र्ाशी त्रट
ु ी अथला र्ाशी आऩेष

आढऱल्माव त्माची ऩत
क ा र्यणे ठे र्ेदायालय फॊधनर्ायर् याशीर.
ु त

४८. भा. वश. पलभावॊचारर् भशायाष्र याज्म भफ
ुॊ ई माॊचे ऩरयऩत्रर्ान्लमे पऩॊ.चचॊ.वामन्व ऩार्क तपे दे ण्मात

मेणा-मा र्ॊत्राटी र्ाभाचा ल त्मालय नेभरेल्मा र्ाभगाॊयाचा म्शणजेच आऩरे वयु षा यषर् र्भकचायी
माॊचा र्ाभागाय नर्
ु वान बयऩाई पलभा ननधीर्डे उतयपलणे ननपलदाधायर्ालय फॊधनर्ायर् याशीर.
त्माफाफत वयु षा यषर् र्भकचा-माॊचे नाल ल यकर्भेवश वपलस्तय मादी वादय र्याली.

४९. ळावनाचे लेऱोलऱी रागू शोणाये ननमभ, अटी, ळती शे ठे र्ेदायाव फॊधनर्ायर् याशतीर.
५०. भऱ
ु ननपलदे च्मा अटी ल ळती मा र्यायनाम्माचा अपलबाज्म बाग याशीर.
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उऩयोकत अटीळती ननपलदाधायर्ाव फॊधन र्ायर् याशतीर. त्माभऱ
ु े उऩयोकत अटी ऩैर्ी र्ोणत्माशी अटी ल ळती
ल र्ामद्मातीर तयतद
ू ीॊचा बॊग र्ेल्माव ननपलदा/ठे र्ा यद्द र्ेरा जाईर.
स्थऱ प्रनतलय भा. भख्
ु म र्ामकर्ायी अचधर्ायी माॊची स्लाषयी अवे.

वशी/-

भख्
ु म र्ामकर्ायी अचधर्ायी

पऩॊऩयी चचॊचलड वामन्व ऩार्क
चचॊचलड ऩण
ु े -१९

लयीरप्रभाणे वलक अटी , ळती भी/आम्शी लाचल्मा अवन
ू त्मा भरा / आम्शारा भान्म आशे ./ आशे त. ल

त्मा भाझेलय /आभचेलय फॊधनर्ायर् याशीर /याशतीर. त्माफाफत भी /आम्शी खारीर स्लाषयी
र्ेरी/र्ेल्मा आशे/आशे त.

/ स्लाष-मा

सळकर्ा
ठे र्ेदायाची वशी नाल ल ऩत्ता -

जादशयात क्रभाॊर् -

क्र. वामन्व ऩार्क ददनाॊर् -

/

/२०१९-२०

/२०१
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