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क्रीडा पवभाग - नागररकािंची सनद

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

2

पवषय

स्वरुप
क्रीडा विभाग, वपिंपरी चचिंचिड महानगरपालिका

पवभागाचे नाव

मानि हहताच्या दृष्टिकेनातन
ू काम करणा-या सिव सिंस्था/

सािव.ट्रस्ि इत्यादी मतीमिंद, अिंपग, अिंध कुटठरोगी, मक
ु बधीर,

पवषय

िध्
ु ान अदा करणे
ृ दाश्रम, अनाथािय अशा सिंस्थाना अनद
1)विहहत नमन्
ू यात अर्व

2)सिंस्था सहाय्यक ननबिंधक प्रमाणपत्र, धमावदाय उपआयक्
ु त,पण
ु े यािंचे

नोंदणी प्रमाणपत्र, आयक्
ु त अपिंग कल्याण महाराटट्र राज्य, पण
ु े यािंचे
नोंदणी प्रमाणपत्र,
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3)सिंस्थेची सिंचािक मिंडळ यादी (नाि, सिंपण
ु व पत्ता, मोबा.निं. सह)

आवश्यक कागदपत्रे

4)सिंस्थेची घिना ि ननयमाििी

5)सिंस्थेचा पॅन काडव झेरॉक्स प्रत

6)मागीि 3 िर्ाांचे िेखापररक्षक अहिाि

7)गतिर्ीचा कायावचा अहिाि , 8)चािू िर्ावचे मळ
ु अिंदार्पत्रक
9)गतिर्ी अनद
ु ान घेतिे असल्यास त्याचा विननयोग दाखिा
4

5

6

सिंकेतस्थळािर उपिब्ध

ठिकाण

क्रीडा विभाग, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुिे स्मारक इमारत, महात्मा फुिे

अर्ा स्स्वकारण्याचे ठिकाण

पत
ु ळ्याशेर्ारी, वपिंपरी चौक, पण
ु े १८

अिंनिम ननणायासािी िागणारा
कािाविी

महाराष्ट्र महानगरपालिका
7

र्ाहहर प्रकिन प्रलसध्द झािेनत
िं र म.न.पा.च्या www.pcmcindia.gov.in या

अर्ााचा नमन
ु ा लमळण्याचे

अचि- ननयम मिीि

अर्व ष्स्िकारण्याच्या हदनािंकापासन
ू कायावियीन कामकार्ाचे 03 महहने

1 महाराटट्र महानगरपालिका अचधननयम किम 66 नस
ु ार

ज्याकिमािंचे आिारे काम करणे 2 महाराटट्र महानगरपालिका अचधननयम किम 88(आय) नस
ु ार
आवश्यक आहे िे किम
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शासन ननणाय, आदे श,
पररपत्रक, िराव इ.

1)Government of Maharashtra Urban Development Department Circular
No.GEN/1686/568/CR-80/UD-21, Bombay 400032 Date-19/11/1985
2)Government of Maharashtra Urban Development Department Circular
No.GEN/1082/1622/CR/126/UD/21, Bombay 400032 Date-3/01/1988
3)Government of Maharashtra Urban Development Department
Circular No.GEN/1687/529/CR-53/UD-24, Bombay 400032 Date-31/03/1989
4)महाराटट्र शासन नगरविकास विभाग, पररपत्रक
क्र.र्ीईएन/1091/32/सीआर- 1/92/नवि-24 मब
ुिं ई 400032 हद.18/02/1992
5)मा.महापालिका सभा ठराि क्र.306 हद.18/03/2008

अ)र्ाहहर प्रकिन प्रलसध्दी, आिश्यक कागदपत्रे, प्रत्यक्ष र्ागेिर र्ाऊन

सिंस्थेची तपासणी, तपासणी अहिाि, सक्षम सलमतीची मान्यता,
करारनामा उपिब्ध करून घेणे, आदे श दे णे.
9

ननणाय घेणारे अचिकारी

स्िर

पठहिा स्िर

लिवपक/

उपिेखापाि

30 हदिस
30 हदिस

निसरा स्िर

अनत.आयक्
ु त

15 हदिस

सक्षम अचिकारी

पररपत्रक

िागणारा कािाविी

सहा.आयक्
ु त,क्रीडा

ननगालमि करणेस
आवश्यक फी व तयािंचे

ननणायासािी

दस
ु रा स्िर

आदे श प्रमाणपत्र

10

पदनाम

आयक्
ु त

15 हदिस

---

अिंनिम ननणाय पवठहि कािाविी11

मध्ये न घेििा गेल्यास ज्याना
र्बाबदार िरायचे आहे तयािंचे

त्या त्या स्तराप्रमाणे सिंबचिं धत र्बाबदार राहतीि.

नाव व पदनाम

सेवा पवठहि कािाविीि
परु पविी न गेल्यास
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सहा.आयक्
ु त, क्रीडा विभाग

वपिंपरी चचिंचिड महानगरपालिका, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुिे स्मारक

ज्यािंच्याकडे िक्रार करिा येईि इमारत,महात्मा फुिे पत
ु ळ्याशेर्ारी,वपिंपरी चौक, पण
ु े १८
िो अचिकारी व तयाचा
फोन निं.020-27439115
E-Mail-sports@pcmcindia.gov.in
दरु ध्वनी क्र.

सहाय्यक आयुक्त (क्रीडा)

वपिंपरी चचिंचिड महानगरपालिका
वपिंपरी ४११०१८

अनुदाने – मा.महापालिका सभेच्या सन २००८-०९ च्या धोरणाप्रमाणे, मानव
लहताच्या दृष्टीकोनातून काम करणा-या संस्था, वृध्दाश्रम, अनाथािय अशा संस्था
एकू ण र.रू.३०,००,०००/- व एका संस्थेस र.रू.३,००,०००/- मयाादत
े अनुदान
अदा करणेत येत.े

