पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – ४११०१८
क्रीडा पवभाग - नागररकािंची सनद

(महाराष्ट्र महानगरपालिका अचिननयम किम ७२-अ)
अ.क्र
1
2

पवषय

स्वरुप
क्रीडा विभाग, वपिंपरी चचिंचिड महानगरपालिका

पवभागाचे नाव

म.न.पा. बॅडलमिंडन हॉि, स्क्िॅश कोर्ट , िॉन र्े ननस कोर्ट ,र्े बि

पवषय

र्े ननस सरािासाठी ऑन िाईन आरक्षण करणे.

म.न. म.न.पा.च्या www.pcmcindia.gov.in या सिंकेतस्कथळािर Sports
3

4
5
6

ऑन िाईन आरक्षण पध्दत

भरून आरक्षण करता येईि.

अर्ााचा नमन
ु ा लमळण्याचे

---

ठिकाण

---

अर्ा स्स्वकारण्याचे ठिकाण
अिंनतम ननणायासािी िागणारा

15 लमननर्े

कािाविी

महाराष्ट्र महानगरपालिका
7

Venue Booking ककिं िा खेळाचे आरक्षण येथे आिश्यक माहहती

1)महाराष्ट्र महानगरपालिका अचिननयम किम 66 नस
ु ार

अचिननयम मिीि ज्या किमािंचे 2)महाराष्ट्र महानगरपालिका अचिननयम किम 72(अ),(ब),(क)
आिारे काम करणे आवश्यक
आहे ते किम

नस
ु ार

१)मा.आय्
े डीि आदे श क्र.क्रीडा/७/कावि/२२१/२०१४
ु त यािंचक

हद.३०/६/२०१४ नस
ु ार िॉन टे ननस, बॅडलमिंटन, स््वॅश कोटा चे

8

शासन ननणाय, आदे श, पररपत्रक, सोबत दरपत्रक सादर केिे आहे .
िराव इ.

२) मा.आय्
े डीि आदे श क्र.क्रीडा/७अ/कावि/१६२/२०१९
ु त यािंचक
हद.७/३/२०१९ नस
ु ार बॅडलमिंर्नकोर्ट चे निीन दरपत्रक

स्तर

पदनाम

ननणाय घेणारे अचिकारी

9

ननणायासािी
िागणारा

कािाविी
पठहिा स्तर
दस
ु रा स्तर
आदे श प्रमाणपत्र

ननगालमत करणेस

लिवपक

15 लमननर्े

क्रीडा पयटिेक्षक

---

क्रीडा अचिकारी

---

सक्षम अचिकारी
चौथा स्तर

10

आवश्यक फी व तयािंचे पररपत्रक

सहा.आय्
ु त,क्रीडा

---

सोबत जोडिे आहे .

अिंनतम ननणाय पवठहत

11

कािाविीमध्ये न घेतिा गेल्यास

ज्याना र्बाबदार िरायचे आहे तयािंचे

त्या त्या स्कतराप्रमाणे सिंबचिं ित जबाबदार राहतीि.

नाव व पदनाम

सेवा पवठहत कािाविीत परु पविी न
गेल्यास ज्यािंच्याकडे तक्रार करता
12

येईि तो अचिकारी व तयाचा
दरु ध्वनी क्रमािंक

सहा.आय्
ु त, क्रीडा विभाग

वपिंपरी चचिंचिड महानगरपालिका

ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुिे स्कमारक इमारत,
महात्मा फुिे पत
ु ळ्याशेजारी,वपिंपरी चौक
पण
ु े ४११०१८

फोन निं.020-27439115
E-Mail-sports@pcmcindia.gov.in
सहाय्यक आय़्
ु त (क्रीडा)

वपिंपरी चचिंचिड महानगरपालिका
वपिंपरी ४११०१८

सोबत - दरपत्रक

मा.महापालिका सभा ठराि क्र.३८३ हद.२२/२/२०१९ अन्िये, मा.क्रीडा,किा साहहत्य ि सािंकृनतक सलमती
सभा ठराि क्र.८० हद.२५/१/२०१९ अन्िये म.न.पा.१५ बॅडलमिंर्न हॉिचे २० कोर्ट सराि, प्रलशक्षण ि

स्कपिेसाठी आरक्षण दे णेकामी,तसेच भविष्ट्यात होणारे म.न.पा.बॅडलमिंर्न हॉि अनष
िं ाने सि
ु ग
ु ाररत क्रीडा

िोरणास प्रपत्र अ ि ब प्रमाणे मान्यता हदल्याने ठरािाप्रमाणे अिंमिबजािणी करणेकामीचा आदे श
क्र.क्रीडा/७अ/कावि/१६२/२०१९ हद.७/३/२०१९.

प्रपत्र अ

अ)म.न.पा.बॅडलमिंटन हॉि सरावासािी आरक्षण करणेबाबतच्या अटी व शती :-

1.

म.न.पा. बॅडलमिंर्न हॉिची िेळ सकाळी ५.००

ते रात्री १०.०० अशी राहीि या िेळेमध्ये

बदि करण्याचा अचिकार मा. आय्
ु त यािंना राहीि.या िेळेतीि सकाळी १ तासाचे २
स्किॉर् ि सायिंकाळी १ तासाचे २ स्किॉर् असे एकूण ४ स्किॉर् बॅडलमिंर्न हॉि प्रलशक्षणासाठी
राखून ठे ििे जाईि.

2.

म.न.पा. बॅडलमिंर्न हॉि सरािासाठी ऑन िाईन पद्ितीने आरक्षण हदिे जाईि,याबाबतच्या

आिश्यक त्या बाबीिंची पत
ट ा बॅडलमिंर्न खेळाडूस ऑन िाईन पद्ितीने आरक्षण करताना
ू त
करािी िागेि.

3.

म.न.पा.बॅडलमिंर्न हॉि सरािासाठी ऑनिाईन आरक्षणासाठी ननश्श्चत केिेल्या अर्ी शती

4.

म.न.पा. बॅडलमिंर्न हॉि सरािासाठी ऑन िाईन पद्ितीने दे णेकामी दर महहन्याच्या

खेळाडूि
िं र बिंिनकारक राहतीि.

शेिर्च्या हदिशी अथिा शेिर्च्या हदिशी सट्
ु र्ी आल्यास माहहती ि तिंत्रज्ञान विभाग
कळितीि त्या हदिशी हदिेल्या
जाईि.

5.

िेळेत

बॅडलमिंर्न हॉि ऑन िाईन बकु किं ग सरु
ु केिे

म.न.पा.बॅडलमिंर्न हॉि सराि,प्रलशक्षण ि स्कपिाांचे दरपत्रक खािीि प्रमाणे राहीि.
अक्र
१
२
३
४

आरक्षणाच्या तपशीि म.न.पा.चे
सवा बॅडलमिंटन कोटा

म.न.पा.शाळा,क्रीडा प्रबोचिनी
विद्याथी

खेळाडू दत्तक योजनेतीि विद्याथी
राज्य /राष्ट्रीय खेळाडू

२ ककिं िा ४ व्य्ती असिेल्या

एकत्रत्रत ग्रप
ु साठी (१८ िषाटिरीि
व्य्ती )

प्रनतठदन एक तास

प्रनत मठहना एक तास सराव

विनामल्
ु य

विनामल्
ु य

विनामल्
ु य

विनामल्
ु य

रु.१००/-

२,०००/

रु.५०/-

१,०००/-

सराव शल्
ु क दर र.रू.

विनामल्
ु य

शल्
ु क दर र.रू.

विनामल्
ु य

म.न.पा. हद्दीतीि खाजगी शाळािंची
५

मि
ु े/मि
ु ी (२ ककिं िा ४ मि
ु ािंच्या

एकत्रत्रत ग्रप
ु साठी) १८ िषाटखािीि
मि
ु े,मि
ु ी

आरक्षणाच्या तपशीि म.न.पा.चे

अक्र

सवा बॅडलमिंटन कोटा

सराव शल्
ु क दर र.रू.

प्रनत मठहना एक तास सराव
शल्
ु क दर र.रू.

राज्य/राष्ट्रीय प्रलशक्षक अथिा क्रीडा सिंघर्ना यािंना, प्रनतहदन ४ स्किॉर् ,१ महहन्याकररता

६

(सािट.साप्ताहहक सट्
ु ट्या िगळून) प्रलशक्षणासाठी म.न.पा.िा द्याियाचे मालसक भाडे दर
र.रु.५०००/-

७

म.न.पा. हद्दीतीि खाजगी शाळािं स्कपिेसाठी( स.१०.०० ते ४.००) दर = र.रू.२०००/किंपन्या ,सॉफर्िेअर किंपन्या औद्योचगक सिंस्कथा,सािटजननक सिंस्कथा,मिंडळे ,खाजगी ्िब

८

6.

प्रनतठदन एक तास

स्कपिेसाठी( स.१०.०० ते ४.००) दर = र.रू.५०००/-

बॅडलमिंर्न हॉि स्कपिेसाठी आरक्षण केल्यानिंतर आरक्षण रद्द कराियाचे झाल्यास ककमान ७
हदिस अगोदर िेखी अजट सादर करणे आिश्यक आहे . तरच आरक्षण शल्
ु क परत केिे

जाईि. अन्यथा एकदा भरिेिे आरक्षण शल्
ु क कोणत्याही सबबीिर परत केिे जाणार
नाही.

7.

बॅडलमिंर्न हॉि स्कपिेसाठी पाहहजे

असल्यास त्याकामीचे

आरक्षणासाठी िेखी अजट करणे

आिश्यक आहे .सदरचा अजट ७ हदिस अगोदर सादर करणे आिश्यक आहे . बॅडलमिंर्न हॉिचे

सरािासाठी आरक्षण आठिड्याचे ६ हदिस हदिे जात असल्यामळ
ु े स्कपिेसाठी फ्त
साप्ताहहक सट्
ु र्ीचे हदिशी आरक्षण हदिे जाईि.

8.

सभासदािंना बॅडलमिंर्न हॉि सरािासाठी, स्कपिेसाठी , कोर्ट मध्ये प्रिेश करणे पि
ु ी ,सरु क्षा
कमटचारी अथिा म.न.पा.प्रनतननिी यािंचेकडे आरक्षण पािती अथिा ओळखपत्र दाखविणे
बिंिनकारक आहे .

9.

सभासदािंने बॅडलमिंर्न हॉि सरािासाठी,स्कपिेसाठी, येताना स्कित:चे आिश्यक असिेिे सिट
साहहत्य आणणे आिश्यक आहे .

10.खाजगी

ककिं िा सरकारी सिंस्कथा यािंनी बॅडलमिंर्न हॉि स्कपिेकरीता आरक्षण करताना ककमान

७हदिस अगोदर िेखी अजट करणे आिश्यक आहे .

11.बॅडलमिंर्न

हॉिचे सभासद होताना ककमान २ (दोन), अथिा ४ (चार), ६ (सहा), ८ (आठ)

अशी सभासद सिंख्या असणे आिश्यक आहे .

12.ज्या

सभासदािंनी आरक्षण केिे आहे . त्या सभासदािंनाच खेळण्यास परिानगी राहहि.

त्यािंच्या नािािंिर दस
ु -या व्य्तीस खेळता येणार नाही. आरक्षण केिेल्या सभासदाच्या

नािािर दस
ु -या व्य्तीचा ग्रप
ु खेळत असल्याचे ननदशटनास आल्यास अशा ग्रप
ु चे आरक्षण

रद्द केिे जाईि ,याकामीचेकोणतेही शल्
ु क परत केिे जाणार नाही अशा व्य्तीिंना
भविष्ट्यात पन्
ु हा ऑन िाईन आरक्षण करता येणार नाही.

13.कोणत्याही

सभासदास बॅडलमिंर्न कोर्ट मध्ये अपघात, दख
ु ापत अथिा श्जवितहानी झािेस

14.बॅडलमिंर्न

हॉि मध्ये सरािासाठी, स्कपिेसाठी, प्रिेश करणा-या कोणतेही व्य्तीने /

त्याची जबाबदारी वपिंपरी चचिंचिड महानगरपालिकेिर राहणार नाही.

सभासदाने मौल्यिान िस्कतू सोबत आणू नये. कोणत्याही व्य्तीच्या /सभासदािंच्या िस्कतू
चोरीस गेल्यास त्याची जबाबदारी वपिंपरी चचिंचिड महानगरपालिकेिर राहणार नाही.

15.सभासदािंनी

भरिेल्या आरक्षण शल्
ु काचा

16.सभासदाने

बॅडलमिंर्न हॉि मध्ये सरािासाठी आरक्षक्षत केिेल्या िेळेतच सराि करणे

होईि.

कािाििी सिंपिे निंतर सभासदत्ि आपोआप रद्द

आिश्यक आहे .िेळ सिंपताच बॅडलमिंर्न हॉि त्िररत ररकामा करून द्यािा िागेि.

17.सभासदाने बॅडलमिंर्न हॉिमध्ये िुम्रपान करू नये..
18.बॅडलमिंर्न हॉि मिीि साहहत्याची नासिूस अथिा
स्किखचाटने सभासदास करून द्यािी िागेि.

19.वपिंपरी

मोडतोड केल्यास त्याची सिंपण
ू ट भरपाई

चचिंचिड महानगरपालिकेस जेव्हा बॅडलमिंर्न हॉिची आिश्यकता असेि त्या िेळेस

वपिंपरी चचिंचिड महानगरपालिकेत बॅडलमिंर्न कोर्ट उपिब्ि करून द्यािा िागेि. त्या िेळेत
सभासदास सराि करता येणार नाही. ि आरक्षण शल्
ु क परत लमळणार नाही.

20.बॅडलमिंर्न

हॉि मध्ये खेळताना स्कपोर्ट स शज
ु िापरणे आिश्यक आहे . तसेच खेळण्यापि
ु ी ते

स्किच्छ करून घेणे आिश्यक राहहि.

21.वपिंपरी

चचिंचिड महानगरपालिकेच्या अचिका-यािंनी िेळोिेळी हदिेल्या सच
ू ना ि अर्ी

22.वपिंपरी

चचिंचिड महानगरपालिकेने हदिेल्या सच
ू नािंचा अथिा ननयम ि अर्ीिंचा भिंग केल्यास

सभासदािंिर बिंिनकारक राहतीि.

सभासदािंचे सभासदत्ि रद्द केिे जाईि.

23.बॅडलमिंर्न

हॉि मध्ये गैरकृत्य, गैरितटन अथिा नागररकािंना त्रास होईि असे ितटन

करण्यात येऊ नये.

24.बॅडलमिंर्न हॉिची साप्ताहीक सट्ु र्ी ि
25.अर्ी ि ननयमािंचे पािन न करणा-या
26.अर्ी ि ननयमािंमध्ये बदि करण्याचे
अचिका-यास राहतीि.

िेळा ठरविण्याचे अचिकार मा. आय्
ु त यािंना राहीि.

सभासदािंचे सभासदत्ि रद्द केिे जाईि.

अचिकार मा. आय्
ु त अथिा त्यािंनी नेमन
ू हदिेल्या

27.बॅडलमिंर्न हॉि काही कारणास्कति बिंद ठे िण्याचा अचिकार मा. आय्ु त यािंना राहहि.
28.म.न.पा.,खाजगी शािेय विद्याथी, राज्य, राष्ट्रीय खेळाडू ,क्रीडा सिंस्कथा ,मिंडळे ,मागटदशटक

यािंना बॅडलमिंर्न हॉि प्रलशक्षणासाठी सकाळी २ तास ि सायिंकाळी २ तास राखीि ठे िण्यात
येईि. परिं तू याबाबत १ महहने अगोदर िेखी अजट दे णे आिश्यक आहे .
प्रपत्र ब

ब)म.न.पा.बॅडलमिंटन हॉि प्रलशक्षणासािी आरक्षण करणेबाबतच्या अटी व शती :-

1.

म.न.पा. बॅडलमिंर्न हॉिची िेळ सकाळी ५.००

ते रात्री १०.०० अशी राहीि या िेळेमध्ये

बदि करण्याचा अचिकार मा. आय्
ु त यािंना राहीि.या िेळेतीि सकाळी १ तासाचे २
स्किॉर् ि सायिंकाळी १ तासाचे २ स्किॉर् असे एकूण ४ स्किॉर् एका बॅडलमिंर्न हॉिमध्ये एका
कोर्ट प्रलशक्षणासाठी राखून ठे ििे जाईि. या प्रलशक्षणाच्या ४ स्किॉर् च्या िेळा ठरविण्याचे
अचिकार मा. आय्
ु त यािंना राहीि.

2.

मा. आय्
ु त यािंनी ठरिन
ू हदिेल्या

3.

बॅडलमिंर्न हॉि मिीि

४ स्किॉर् िेळे व्यनतरर्त बॅडलमिंर्न प्रलशक्षणासाठी

बॅडलमिंर्न हॉि उपिब्द करून हदिा जाणार नाही.

साहहत्याची मोडतोड केल्यास त्याची भरपाई दे ण्याची जबाबदारी

सिंबचिं ित सिंस्कथेची /मिंडळाची /्िबची राहीि.

4.

बॅडलमिंर्न हॉि प्रलशक्षणासाठी आरक्षण घेणारी सिंस्कथा क्रीडा सिंस्कथा/सिंघर्ना /मिंडळ /्िब/

5.

बॅडलमिंर्न हॉिच्या स्किॉर्चे प्रलशक्षणासाठी आरक्षण घेण्यासाठी क्रीडा सिंस्कथा/सिंघर्ना /मिंडळ /

किंपनी/ औद्योचगक

सिंस्कथा हे नोदणीकृत सिंस्कथा असणे आिश्यक आहे .

्िब/किंपनी/ औद्योचगक सिंस्कथा यािंनी ककमान १५ हदिस अगोदर िेखी अजट करणे

आिश्यक आहे .उपिब्द मागणी नस
ु ार बॅडलमिंर्न हॉिच्या स्किॉर्चे प्रलशक्षणासाठी आरक्षण
हदिे जाईि.प्रथम येणा-यास प्रािान्य हदिे जाईि.

6.

सिंबिंचित सिंस्कथेस यािंनी विद्याथी खेळाडू यािंना खािीि प्रमाणे प्रलशक्षण दे णेकामी
प्रलशक्षण शुल्क घेण्याचा अचिकार राहीि

अ) Basic Training = दरमहा प्रलशक्षण शुल्क र.रु.१०००/-

आ) Intermidiate Training= दरमहा प्रलशक्षण शुल्क र.रु.१५००/इ) Adavance Training= दरमहा प्रलशक्षण शुल्क र.रु.२०००/-

7.

भविष्ट्यात बॅडलमिंर्न हॉिच्या स्किॉर्चे प्रलशक्षणासाठी आरक्षण दे णेबाबत ,ऑन िाईन
पद्ितीने आरक्षण दे ण्याचे ठरल्यास, ननश्श्चत केिेल्या अर्ी शतीनस
ु ार ऑन िाईन
पद्ितीने कमाि ११ महहन्याचे आरक्षण हदिे जाईि.

8.

बॅडलमिंर्न हॉिच्या स्किॉर्चे प्रलशक्षणासाठी आरक्षण घेण्यासाठी कमाि ११ महहन्यािंचा

9.

बॅडलमिंर्न हॉिच्या स्किॉर्चे प्रलशक्षणासाठी आरक्षण घेतिेल्या सिंस्कथेने दर ३ महहन्यािंनी

करारनामा केिा जाईि.

खेळाडून
िं ा हदिेल्या प्रलशक्षाणाबाबत प्रगती अहिाि सादर करणे आिश्यक आहे .

10.बॅडलमिंर्न

हॉिच्या स्किॉर्चे प्रलशक्षणासाठी पन
ु : मद
ु तिाढ दे णे ककिं िा नाकारणे याकरीता

क्रीडा सिंस्कथा/सिंघर्ना /मिंडळ /्िब/किंपनी/ औद्योचगक

सिंस्कथाचे कामकाज विचारात घेऊन

पढ
ु ीि मद
ु तिाढीचे दे ण्याचे अचिकार मा.आय्
ु त यािंना राहतीि.

11.बॅडलमिंर्नहॉि

इमारतीमध्ये ि इमारत परीसरामध्ये बॅडलमिंर्न व्यनतरर्त कोणताही िापर

करता येणार नाही.तथावप इमारतीचे काही नक
ु सान झाल्यास ,दारे ,खखड्या इ.तर्
ु ल्यास
त्याचा खचट सिंबचिं ित क्रीडा सिंस्कथा/सिंघर्ना /मिंडळ /्िब/किंपनी/ औद्योचगक
द्यािा िागेि .

12.बॅडलमिंर्न

हॉिच्या

स्किॉर्चे

्िब/किंपनी/ औद्योचगक

प्रलशक्षणासाठी

हदिेल्या

क्रीडा

सिंस्कथने भरून

सिंस्कथा/सिंघर्ना

/मिंडळ

/

सिंस्कथा यािंना म.न.पा.बॅडलमिंर्न हॉििर मािकी ह्क सािंगता

येणार नाही .बॅडलमिंर्न हॉिचा सिटस्किी मािकी ह्क म.न.पा.चा राहीि.

13.िेळोिेळी

महानगरपालिका ज्या ननयम ि अर्ी शथी िागू करे ि त्याचे पािन करणे

सिंबचिं ित क्रीडा सिंस्कथा/सिंघर्ना /मिंडळ /्िब/किंपनी/ औद्योचगक
राहीि.

सिंस्कथा यािंना बिंिनकारक

14.बॅडलमिंर्न

हॉि आरक्षण काळात बॅडलमिंर्न खेळाव्यनतरर्त

15.बॅडलमिंर्न

हॉि प्रलशक्षणासाठी हदिेल्या काळात साहहत्याची विल्हे िार् िािणे /चोरीिा जाणे

िापरता येणार नाही.

इतर कोणत्याही कारणासाठी

तसेच बॅडलमिंर्न हॉि साहहत्य कारणालशिाय तर्
ू फुर् होणे, अगर बॅडलमिंर्न हॉिचा िापर

इतर कारणासाठी केल्याचे ककिं िा इतर गैरप्रकार जर म.न.पा .अचिकाऱयािंचे ननदशटनास

आल्यास सिंबचिं ित क्रीडा सिंस्कथा/सिंघर्ना /मिंडळ /्िब/किंपनी/ औद्योचगक सिंस्कथा यािंना
कोणतीही पि
ू ट सच
ू ना ककिं िा नोर्ीस न दे ता सिंस्कथेचा करारनामा रद्द करणेत येईि .

16.बॅडलमिंर्नहॉिची सिंपण
ू ट सरु क्षा राखण्याची
17.बॅडलमिंर्नहॉि प्रलशक्षाणासाठी हदिेल्या

जबाबदारी म.न.पा.ची राहीि.

काळात प्रलशक्षक नेमण्याची जबाबदारी क्रीडा

सिंस्कथा/सिंघर्ना /मिंडळ /्िब/किंपनी/ औद्योचगक

सिंस्कथा यािंची राहीि. ि त्यािंचे मानिन

अदा करण्याची जबाबदारी क्रीडा सिंस्कथा/सिंघर्ना /मिंडळ /्िब/किंपनी/ औद्योचगक
यािंची राहीि.

18.बॅडलमिंर्न
19.बॅडलमिंर्न

सिंस्कथा

हॉि ि परीसरात मद्यपान, िुम्रपान करण्यास स्त मनाई राहीि.

हॉि सिंबि
िं ी अर्ी/शतींचा भिंग झाल्यास, गैरितटन ननदशटनास आल्यास अथिा

गिंभीर तक्रार आल्यास कोणतीही पि
ू ट सच
ु ना न दे ता आरक्षण स्किॉर् रद्द करण्यात येईि.

20.प्रलशक्षणासाठी

हदिेल्या बॅडलमिंर्न हॉिचे, म.न.पा. ने ननश्श्चत केिेिे प्रलशक्षण शल्
ु क

,आगाऊ १ महहन्याचे शल्
ु क महहन्याचे पहहल्या आठिड्यात क्रीडा विभाग,वपिंपरी चचिंचिड
महानगरपालिका येथे भरून त्याची पािती सरु क्षा रक्षकाससादर करािी िागेि.

21.बॅडलमिंर्न

हॉिची पाहणी करण्याची महापालिकेच्या सक्षम अचिकाऱयास मभ
ु ा राहीि, त्यास

सिंपण
ू ट सहकायट करणे हे बॅडलमिंर्नहॉि प्रलशक्षणासाठी घेतिेल्या क्रीडा सिंस्कथा/सिंघर्ना
/मिंडळ /्िब/किंपनी/ औद्योचगक

22.बॅडलमिंर्नहॉि

सिंस्कथा यािंचेिर बिंिनकारक राहीि.

सिंबि
िं ी असिेल्या अर्ी /शतीमध्ये िाढ करणे अथिा लशचथि करण्याचे

अचिकार मा.आय्
ु त यािंना राहीि.

23.बॅडलमिंर्नहॉि परीसरात इतर कोणताही व्यिसाय करता येणार नाही .
24.प्रलशक्षणासाठी हदिेल्या बॅडलमिंर्न हॉि आरक्षण काळात शासकीय अथिा

महापौर चषक

बॅडलमिंर्न स्कपिाट आयोश्जत केल्यास अशा िेळेस सदर बॅडलमिंर्न हॉि स्कपिाट काळात
विनामल्
ु य ् उपिब्ि करुन दे णे बिंिनकारक राहीि.(िषाटतन
ु ककमान १५ हदिस )

25.बॅडलमिंर्न

हॉि प्रलशक्षणासाठी दे ण्यात आिे बाबत झािेिा पत्रव्यिहार हा करारनाम्याचा

एक घर्क आहे .

26

बॅडलमिंर्न हॉिच्या स्किॉर्चे प्रलशक्षणासाठी

हदिेल्या क्रीडा सिंस्कथा/सिंघर्ना /मिंडळ

्िब/किंपनी/औद्योचगक सिंस्कथा ि म.न.पा.यािंचे मध्ये प्रस्कतत
ु च्या अर्ी ि शती विषयी

कोणता ही िाद ननमाटण झाल्यास तो सिट प्रथम मा.आय्
ु त वपिंपरी चचिंचिड मनपा यािंचे
एक सदस्कय ििादाकडे सोपविण्याचा आहे . सदरीि ििादाचे कामकाज भारतीय ििाद
कायदा १९९६ च्या तरतद
ु ीस अिीन राहून चािण्याचे आहे.ििादाने हदिेिा ननिाडा /
ननणटय दोन्ही पक्षकारािंिर बिंिनकारक राहीि
27 . बॅडलमिंर्न हॉिच्या स्किॉर्चे प्रलशक्षणासाठी

हदिेल्या क्रीडा सिंस्कथा/सिंघर्ना /मिंडळ

्िब/किंपनी/औद्योचगक सिंस्कथा ि म.न.पा.यािंचे मध्ये करारनाम्या बाबत कोणत्याही

/

/

प्रकारचा िाद मतभेद ननमाटण झाल्यास तो मे.वपिंपरी न्यायािय वपिंपरी श्जल्हा
न्यायािय,पण
ु े यािंचे कायट कक्षेत राहीि हे सिंबचिं ितािंिर बिंिनकारक राहहि.
28.

बॅडलमिंर्न हॉिच्या स्किॉर्चे प्रलशक्षणासाठी

हदिेल्या क्रीडा सिंस्कथा/सिंघर्ना /मिंडळ

/

्िब/किंपनी/ औद्योचगक सिंस्कथा यािंनी करारनामा करणेपि
ू ी असा ठे केदार / ठे केदारी

सिंस्कथा मनपाचे विदयमान नगरसेिक ि स्किीकृत सदस्कय यािंचेशी सिंस्कथेचा काहीही सबिंि
नाही याबाबत र.रु. ५००/- चे स्कर्ॅ म्प पेपरिर हमी पत्र करून दयािे िागेि.
29. .बॅडलमिंर्न हॉिच्या स्किॉर्चे प्रलशक्षणासाठी

हदिेल्या क्रीडा सिंस्कथा/सिंघर्ना /मिंडळ

/

्िब/किंपनी/ औद्योचगक सिंस्कथा यािंनी मनपा बॅडलमिंर्न हॉि प्रलशक्षणासाठी घेतल्यानिंतर
कािाििी सिंपणेपि
ू ी बॅडलमिंर्न हॉि मध्ये प्रलशक्षण दे णेस असमथटता दशटविल्यास त्यािंचा

करारनामा रद्द करून भविष्ट्यात त्यािंना क्रीडा विषयक कोणतेही कामकाज दे ण्यात येणार
नाही.

लॉन टेननस कोटट सरावासाठी व स्पर्धेसाठी - दरपत्रक
प्रनतददन एक
तास सराव शुल्क

प्रनत मनिना एक
तास सराव शुल्क

स्पर्धेसाठी
१०.०० ते

दर र.रू.

दर र.रू.

४.०० दर र.रू.

म.न.पा. शाळा नवद्यार्थी

नवनामुल्य

नवनामुल्य

नवनामुल्य

२

२ ,४ एकनत्रत ग्रुप नागररकाांसाठी

रु.२०

६००

५००

३

मनपा िदीतील खाजगी शाळाांची मुले
२,४

रु.२०

६००

५००

अ
क्र

आरक्षणाच्या तपशील म.न.पा.चे

१

सवट लॉन टेननस कोटट

( म.न.पा. कािी क्रीडा सुनवर्धाांचे दर यापुवी नननित के ले नव्िते. मा.मिापानलका सभा ठराव क्र.४२१
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