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

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

पवषय
पवभागाचे नाव
पवषय

स्वरुप
क्रीडा विभाग, वपिंपरी चचिंचिड महानगरपालिका
म.न.पा. पररसरातीि विद्यार्थी खेळाडूसाठी शािेय क्रीडा
लशष्यित्त
ृ ी अदा करणे

1)विहहत नमन्
ू यात अर्ज

2)आयडेन्न्ििी काडज साईर् 2 फोिो

3)वपिंपरी चचिंचिड महानगरपालिका हद्दीतीि रहहिासी परु ािा

म्हणुन आिश्यक कागदपत्रे, (उदा.आधारकाडज, रे शननिंग काडजची

3

आवश्यक कागदपत्रे

सत्यप्रत)

4)सिंबचिं धत शाळा/महाविद्याियातीि मख्
ु याध्यापक/प्राचायज यािंचे
लशफरसपत्र

5)गतिर्षी उत्तीणज झािेबाबत गण
ु पत्रक,

6)राज्यस्तर/राष्रीयस्तर शािेय क्रीडा स्पधेत प्राविण्य/सहभागाबाबत गतिर्षीचे खेळाचे प्रमाणपत्र - 2 प्रती

4

5

6

अर्ााचा नमन
ु ा लमळण्याचे
ठिकाण

अर्ा स्स्वकारण्याचे ठिकाण
अिंनिम ननणायासािी िागणारा
कािाविी

महाराष्ट्र महानगरपालिका
7

अचिननयम मिीि ज्या

किमािंचे आिारे काम करणे
आवश्यक आहे िे किम

8

शासन ननणाय, आदे श,
पररपत्रक, िराव इ.

र्ाहहर प्रकिन प्रलसध्द झािेनत
िं र म.न.पा.च्या

www.pcmcindia.gov.in या सिंकेतस्र्थळािर उपिब्ध
क्रीडा विभाग, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुिे स्मारक इमारत,
महात्मा फुिे पत
ु ळ्याशेर्ारी,वपिंपरी चौक, पण
ु े १८

अर्ज न्स्िकारण्याच्या हदनािंकापासन
ू कायाजियीन कामकार्ाचे 03
महहने

1)महाराष्र महानगरपालिका अचधननयम किम 66 नस
ु ार

2)महाराष्र महानगरपालिका अचधननयम किम 72(अ),(ब),(क)
नस
ु ार

1)मा.आयक्
े डीि आदे श
ु त यािंचक

क्र.क्रीडा/3/ कावि/43/2003 हद.10/02/2003

2)मा.आयक्
े डीि आदे श क्र.क्रीडा/4/कावि/647/2010
ु त यािंचक
हद.25/10/2010

अ)र्ाठहर प्रकटन प्रलसध्दी, आवश्यक कागदपत्रे, िपासणी, खेळ

प्रमाणपत्राची सिंबचिं िि कायाािाया- कडून िपासणी करून त्याबाबिचा
अहवाि घेणे, सक्षम सलमिीची मान्यिा, आदे श दे णे.

9

ननणाय घेणारे अचिकारी

स्िर

पदनाम

पठहिा स्िर

लिवपक/

उपिेखापाि
दस
ु रा स्िर

सहा.आयक्
ु त,

निसरा स्िर

अनत.

क्रीडा

आयक्
ु त

आदे श प्रमाणपत्र

ननगालमि करणेस
सक्षम अचिकारी

10

आवश्यक फी व त्यािंचे पररपत्रक
अिंनिम ननणाय पवठहि कािाविीमध्ये न घेििा

11

गेल्यास ज्याना र्बाबदार िरायचे आहे त्यािंचे

आयक्
ु त

ननणायासािी
िागणारा

कािाविी
30 हदिस
30 हदिस
15 हदिस

15 हदिस

--त्या त्या स्तराप्रमाणे सिंबचिं धत र्बाबदार राहतीि.

नाव व पदनाम

सेवा पवठहि कािाविीि परु पविी न गेल्यास

ज्यािंच्याकडे िक्रार करिा येईि िो अचिकारी
12

व त्याचा दरु ध्वनी क्रमािंक

सहा.आयक्
ु त, क्रीडा विभाग

वपिंपरी चचिंचिड महानगरपालिका

ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुिे स्मारक इमारत,

महात्मा फुिे पत
ु ळ्याशेर्ारी,वपिंपरी चौक,, पण
ु े १८
फोन निं.020-27439115
E-Mail-sports@pcmcindia.gov.in

सहाय्यक आयुक्त (क्रीडा)

वपिंपरी चचिंचिड महानगरपालिका
वपिंपरी ४११०१८

म.न.पा. परिसिातील विद्यार्थी खेळाडूंसाठी शालेय क्रीडा वशष्यिृत्ती योजना
मा. महापावलका सभा ठिाि क्र.९९१ दि.२०/०९/२०१० चे अविन िाहून, शालेय ि
महाविद्यालयीन विद्यार्थी खेळाडन
ूं ा प्रोस्ताहन वमळन म.न.पा. परिसिातील जास्तीत
जास्त िाज्य ि िाष्ट्रीय स्तिािि खेळाड तयाि होण्याच्या िृष्टीने म.न.पा.च्या ितीने
िििर्षी दिल्या जाणा-या क्रीडा वशष्यिृत्ती िेणेत येते. सन – २००३-०४ ते २००९-१०
या आर्र्थिक िर्षाित प्रती खेळाडूं अनुक्रमे ि.रू.१,८००/- ि.रू.३,०००/- ि सन २०१०११ या आर्र्थिक िर्षािपासन प्रवत खेळाडूं अनुक्रमे ि.रू.३,०००/- ि ि.रू.५,०००/- अिा
किण्यात येत.े

क्रीडा वशष्यिृत्ती अिा किणे कामी मा.आयुक्त याूंचे कडील आिेश
क्र.क्रीडा/३/कावि/४३/२००३, दि.१०/०२/२०१० नुसाि वनवित
के लेल्या िोिणातील अटी ि शती पुढील प्रमाणे
१) क्रीडा वशष्यिृत्ती ही पपूंपिी पचूंचिड महानगिपावलका हद्दीतील िवहिासी विद्यार्थी
खेळाडस
ूं ाठी िेण्यात येईल. त्यासाठी पुिािा म्हणन आिश्यक कागिपत्रे,
(उिा.िे शपनूंग काडिची सत्यप्रत) सािि किणे आिश्यक आहे. विद्यार्थी खेळाड हा
महापावलका हद्दीतील िवहिासी असेल ि वशक्षणासाठी हद्दीााहेिील शकक्षवणक
सूंस्र्थेत वशक्षण घेत असल्यास तो क्रीडा वशष्यिृत्तीसाठी पात्र िाहील.
२) महािाष्ट्र शासन, क्रीडा ि युिक सेिा सूंचालनालय याूंचे तर्फे आयोवजत िाज्यस्तिीय
शालेय क्रीडा स्पिेत सहभागी झालेल्या विद्यार्थी खेळाडस िार्र्षिक ि.रू.३,०००/तसेच असोवसएशन ऑर्फ इूं वडयन युवनव्हर्सिटी तर्फे आयोवजत आूंतिविद्यापीठ
(िाष्ट्रीय) स्तिािि सहभागी झालेल्या विद्यार्थी खेळाडस
ूं िार्र्षिक ि.रू.३,०००/- ि
िाष्ट्रीय शालेय स्पिाि (नॅशनल स्कल गेम/स्कल गेम र्फेडिे शन ऑर्फ इूंवडया) तर्फे
आयोवजत िाष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पिेत सहभागी झालेल्या विद्यार्थी खेळाडस
िार्र्षिक ि.रू.५,०००/- क्रीडा वशष्यिृत्ती िेणत
े येईल.
३) अ.क्र.२ मध्ये नमुि के ल्या व्यवतरिक्त अन्य स्पिाांमध्ये उिा.क्रीडा मूंडळे , सूंस्र्था,
वनमशासकीय सूंस्र्था याूंनी आयोवजत के लेल्या स्पिािमिील प्रमाणपत्रे क्रीडा
वशष्यिृत्तीसाठी ग्राह्य ििण्यात येणाि नाहीत.

४) क्रीडा वशष्यिृत्ती ही ज्या िर्षी प्राविण्य वमळविले आहे, त्या िर्षािपिु तीच मयािदित
िाहील. ती कायम स्िरूपाची िेय िाहणाि नाही.
५) क्रीडा वशष्यिृत्ती वमळणेकामी दिलेल्या मुितीत विवहत नमुन्यात आिश्यक
कागिपत्राूंसह अजि सािि किणे आिश्यक आहे.
६)

अपुणि मावहती भिलेल्या अजि तसेच सूंाूंवित मुख्याध्यापक/प्राचायि याूंचे मार्फित न
पाठविलेल्या अजािचा विचाि के ला जाणाि नाही.

७) र्फक्त गतिर्षीची क्रीडा वशष्यिृत्ती चाल िर्षाित अिा के ली जाईल.
८) क्रीडा वशष्यिृत्ती नापास (अनुत्तीणि) विद्यार्थी खेळाडस
ूं िेण्यात येणाि नाही. सिि
विद्यार्थी खेळाड हा गतिर्षी उत्तीणि झालेला असािा.
९) क्रीडा वशष्यिृत्ती वमळणेकामी विद्यार्थी खेळाडने महापावलका क्षेत्रात िवहिासी
असलेचा पुिािा गतिर्षीच्या खेळाचे विवहत नमुन्यातील प्रमाणपत्र ि गतिर्षी
उत्तीणि झालेचे प्रमाणपत्र (माकि वलस्ट)विवहत नमुन्यातील अजािसोात सािि किणे
आिश्यक आहे.
१०) अजािमध्ये दिलेली मावहती चुकीची आढळल्यास क्रीडा वशष्यिृत्ती िेण्यात येणाि नाही.
११) क्रीडा वशष्यिृत्ती अिा के ली असल्यास ती िसुल के ली जाईल.
१२) क्रीडा वशष्यिृत्तीचा िापि क्रीडा विकासासाठी किणे आिश्यक आहे.
१३) क्रीडा वशष्यिृत्ती वमळणेााात विद्यार्थी खेळाडस
ूं हक्क साूंगता येणाि नाही.
१४) विद्यार्थी खेळाड हा महापावलका हद्दीााहेि िाहत असल्यास क्रीडा वशष्यिृत्ती िेण्यात
येणाि नाही.
१५) विद्यार्थी खेळाड हा गतिर्षी उत्तीणि झालेला असािा. तसेच तो चाल िर्षाित वशक्षण घेत
असािा.

१६) क्रीडा वशष्यिृत्ती अजि हे विद्यार्थयाांना मोर्फत िेण्यात येतील.
१७) क्रीडा वशष्यिृत्ती अजािचे िाटप ि वस्िकृ ती दि. १ ऑगस्ट ते ३१ ऑगस्ट (साििवजक
सुट्टीचे दििस िगळन) या कालाििीत किण्यात येईल. तर्थापी यामध्ये ािल
किण्याचा अविकाि मा.महापावलका आयुक्त याूंना िाहील.
१८) विविि खेळात प्राविण्य वमळविले तिी क्रीडा वशष्यिृत्ती एकिाच िेय िाहील.
१९) क्रीडा वशष्यिृत्ती मूंजि अर्थिा नामूंजि किण्याचा अविकाि मा.महापावलका आयुक्त
याूंना िाहील.
२०) क्रीडा वशष्यिृत्तीच्या िोिण, वनयम ि अटीमध्ये ािल किण्याचा अर्थिा िाढ ककूं िा
घट किण्याचा अर्थिा वशवर्थल किण्याचा अविकाि मा.महापावलका आयुक्त याूंना
िाहील.

