
पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका, पिंिंरी – ४११०१८ 

क्रीडा लवभाग - नागररकाांिंी सनद 

(महाराष्ट्र महानगरिंालिका अलिलनयम किम ७२-अ) 
  

अ.क्र लवषय  स्वरुिं 

1 लवभागािं ेनाव   क्रीडा लवभाग, पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

2  लवषय   

म.न.िंा. मैदाने (मगर स्टेलडयम/मदनिािपिग्रा 

मैदान वगळून) साांस्कृलिक काययक्रम, िार्ममक, काययक्रम 

व इिर इ. कारणासाठी भाड्याने उिंिब्ि करून दणे े

3 आवश्यक कागदिंत्र े लवलहि नमून्याि अर्य 

4 अर्ायिंा नमनुा लमळण्यािं ेरठकाण 

म.न.िंा. क्रीडा लवभाग  

साईकृिंा कमर्मियि कॉम्प्िेक्स, िंी.सी.एम.सी. 

लिल्डींग(३रा मर्िा), के एस िी िंां्स कां िंनीसमोर,मुांिई 

िंुणे रोड, खराळवाडी,पिंिंरी,िंुणे – ४११०१८   

 

5 अर्य लस्वकारण्यािं ेरठकाण 

म.न.िंा. क्रीडा लवभाग,  

साईकृिंा कमर्मियि कॉम्प्िेक्स, िंी.सी.एम.सी. 

लिल्डींग(३रा मर्िा), के एस िी िंां्स कां िंनीसमोर,मुांिई 

िंुणे रोड, खराळवाडी,पिंिंरी,िंुणे – ४११०१८   

6 अांलिम लनणययासाठी िागणारा कािाविी 
अर्य लस्वकारण्याच्या ददनाांकािंासून कायायियीन 

कामकार्ािें १५  ददवस 

7 

महाराष्ट्र  महानगरिंालिका अलिलनयम मिीि 

ज्या किमाांिं ेआिारे काम करण ेआवश्यक 

आह ेि ेकिम  

1)महाराष्ट्र महानगरिंालिका अलि.किम 66 नुसार 

2)महाराष्ट्र महानगरिंालिका अलिलनयम किम 

72(अ), (ि),(क) नुसार 

 

8 िासन लनणयय, आदेि, िंररिंत्रक, ठराव इ. 

 1. मा.आयुक्त याांिेंकडीि आदेि 

क्र.क्रीडा/3/कालव/505/2005 दद.01/12/2005  

2. मा.आयकु्त याांिेंकडीि आदिे 

क्र.क्रीडा/७/कालव/२२१/२०१४ 

दद.३०/०६/२०१४ 
2. 
 

 

 

 

 

 



 

 

9 
लनणयय घणेारे अलिकारी 

 
स्िर िंदनाम 

लनणययासाठी  

िागणारा  

कािाविी 

  

िंलहिा स्िर लिलिंक 3 ददवस 

दसुरा स्िर 
उिं आयकु्त, 

क्रीडा 
3 ददवस 

लिसरा स्िर  अलि.आयकु्त 3 ददवस 

आदेि प्रमाणिंत्र 

लनगयलमि करणसे 

सक्षम अलिकारी 

आयुक्त 6 ददवस 

10 आवश्यक फी व तयाांिं ेिंररिंत्रक सोिि र्ोडि ेआह.े  

11 

अांलिम लनणयय लवलहि कािाविीमध्य ेन घिेिा 

गले्यास ज्याना र्िािदार िरायिं ेआह ेतयाांिं ेनाव व 

िंदनाम 

तया तया स्िराप्रमाण ेसांिांलिि र्िािदार राहिीि. 

 

12 

सेवा लवलहि कािाविीि िंरुलविी न गले्यास 

ज्याांच्याकडे िक्रार करिा यईेि िो अलिकारी व 

तयािंा दरुध्वनी क्रमाांक 

 

 

 उिं आयुक्त, क्रीडा लवभाग 

साईकृिंा कमर्मियि कॉम्प्िेक्स, िंी.सी.एम.सी. 

लिल्डींग(३रा मर्िा), के एस िी िंां्स 

कां िंनीसमोर,मुांिई िंुणे रोड, खराळवाडी,पिंिंरी, 

िंुणे – ४११०१८   

फोन नां.020-27439115 
E-Mail-sports@pcmcindia.gov.in 

 

 

          उिं आयुक्त (क्रीडा) 

           पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

             पिंिंरी ४११०१८ 

 

 

 
 

सोिि - दरिंत्रक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

१  िहुउदिेीय मदैान े– दर िंत्रक  
 

   

   

 

अ.

क्र. 

आरक्षाणािंा ििंिीि 

सरावासाठी 

िािी 

 दर र.रु 

स्िंिसेाठी िंुणय ददवस  

स.१०.०० ि ेसायां.५.०० 

कररिा दर र.रू. 

अनामि र.रू. 

१ म.न.िंा िाळा व क्रीडा प्रिोलिनी लवनामुल्य लवनामुल्य लवनामुल्य 

२ खार्गी िाळा इ.१२वी िंययििंे लवद्यार्थी २५ ३०० १००० 

३ वररष्ठ महालवद्यािय २५ ३०० २००० 

४ क्रीडा सांघटना सांस्र्था क्िि कां िंनी इिर २५ ३०० २००० 

५ वररष्ठ गटािीि राज्य राष्ट्रीय खेळाडू २५ ३०० १००० 

 

 

अ)साांस्कृलिक,िार्ममक व इिर अन्य काययक्रमासाठी प्रलिददन प्रिी िास भाड ेर.रु.२००/- 

 

ि) साांस्कृलिक,िार्ममक व इिर अन्य कायायक्रमासाठी सकाळी १०.०० िे ५.०० कररिा भाड े र.रु.१०००/- 

 

क) साांस्कृलिक,िार्ममक व इिर अन्य कायायक्रमासाठीमैदान अनामि र.रु.२०००/-(मांडिंासाठी खड्डे 

खोदल्यािंे लनदियनास आल्यास प्रिी खड्डा र.रु२००/-प्रमाणे दांड आकारिा र्ाईि .) 

 

टीिं - १.कै अण्णासाहिे मगर स्टेलडयम, नेहरुनगर मैदान,२ मदनिाि पिग्रा मैदान, लनगडी - प्रालिकरण 

ही दोन मैदाने लविेष खेळासाठी लवकलसि केल्यान ेसदर दोन मैदाने अिंवादातमक िंररलस्र्थिीि, 

साांस्कृलिक,िार्ममक व इिर अन्य कायायक्रमासाठी दणे्यािंे अलिकार ,भाडदेर ठरलवण्यािंे  अलिकार मा. 

आयुक्त याांना राहीि.   


