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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.च्या ितीने खेळाडू दत्तक योजना राबविणे
1)विहहत नमन्
ू यात अजज

2)आयडेन्न्ििी काडज साईज 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

लशफारसपत्र

5)गतिर्षी उत्तीणज झािेबाबत गण
ु पत्रक,

6)राष्ट्रीयस्तर 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

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

www.pcmcindia.gov.in या सिंकेतस्थळािर उपिब्ध
क्रीडा विभाग, सावित्रीबाई फुिे स्मारक इमारत,

महात्मा फुिे पत
ु ळ्याशेजारी,वपिंपरी चौक,वपिंपरी, पण
ु े ४११०१८.
अजज न्स्िकारण्याच्या हदनािंकापासन
ू कायाजियीन कामकाजाचे
०३ महहने

1)महाराष्ट्र महानगरपालिका अचधननयम किम 66 नस
ु ार
2)महाराष्ट्र महानगरपालिका अचधननयम किम
72(अ),(ब),(क)

नस
ु ार

1)महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभाग, पररपत्रक
8

शासन ननणाय, आदे श,

क्र.जीईएन/1098/ प्र.क्र.-21/98/नवि-24 मब
िंु ई 400032

िराव इ.

2)मा.आयक्
ु त यािंचेकडीि आदे श क्र.क्रीडा/7/कावि/188/2012

पररपत्रक,

हद.09/03/1998
हद.04/07/2012

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

प्रमाणपत्राची सिंबचिं िि क्रीडा पयावेक्षक/ क्रीडा अचिकारी
यािंचेकडून िपासणी करून त्याबाबिचा अहवाि घेणे, सक्षम
सलमिीची मान्यिा, आदे श दे णे.

9

ननणाय घेणारे अचिकारी

पदनाम

ननणायासािी

स्िर
पठहिा स्िर

िागणारा

कािाविी
30 हदिस

लिवपक/

ज्य.ु िे .अ

उपिेखापाि
दस
ु रा स्िर

सहा.आयक्
ु त,

30 हदिस

क्रीडा

निसरा स्िर

15 हदिस

अनत.

आयक्
ु त
आदे श प्रमाणपत्र

ननगालमि करणेस
सक्षम अचिकारी

10

15 हदिस

आयक्
ु त

आवश्यक फी व त्यािंचे

---

पररपत्रक

अिंनिम ननणाय पवठहि कािाविी

11

मध्ये न घेििा गेल्यास ज्याना
र्बाबदार िरायचे आहे त्यािंचे

त्या त्या स्तराप्रमाणे सिंबचिं धत जबाबदार राहतीि.

नाव व पदनाम

सेवा पवठहि कािाविीि
परु पविी न गेल्यास

ज्यािंच्याकडे िक्रार करिा
12

सहा.आयक्
ु त, क्रीडा विभाग

वपिंपरी चचिंचिड महानगरपालिका

ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुिे स्मारक इमारत,

येईि िो अचिकारी व त्याचा महात्मा फुिे पत
ु ळ्याशेजारी,वपिंपरी चौक
दरु ध्वनी क्रमािंक

पण
ु े ४११०१८

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

वपिंपरी चचिंचिड महानगरपालिका
वपिंपरी ४११०१८

