
  

  पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका, पिंिंरी ४११ ०१८. 
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४ क ८ 
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पहजवडी रोड,साई ज्योती शेजारी 

१३ ग २१ 
कै.कालशबा पशदे बॅडपमटन हॉि,  

िंवनेश्वर मंददरासमोर,कािंसे आळी,  पिंिंरीगाव 

१४ ह २० 

सरदार वल्िभभाई िंटेि बॅडपमटन हॉि,  

संत तुकाराम महाराज िंुतळ्या समोर, संत 

तुकारामनगर, पिंिंरी  
श्रीम.साळवे जयश्री 

९८५०७६३६७१ 

 
१५ ह ३१ कै.काळूराम जगतािं बॅडपमटन हॉि पिंिंळे गुरव  

१६ ह ३१ 
नवीसांगवी बॅडपमटन हॉि, िंीडब्लल्यडूी मैदानाजवळ 
 

           

उिंआयुक्त (क्रीडा)                                 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका                                                                                                                                                            

पिंिंरी ४११०१८ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

बॅडपमटन दरिंत्रक - 

         मा.आयकु्त यािंंकेडीि आदशे क्र.क्रीडा/७अ/कालव/१६२/२०१९ दद.७/३/२०१९ अन्वय े

 

अक्र 
आरक्षणाच्या तिंशीि म.न.िंा.िं े

सवा बडॅपमटन कोटा 

प्रलतददन एक तास सराव 

शलु्क दर र.रू. 

प्रलत मलहना एक तास सराव 

शलु्क दर र.रू. 

१ 
म.न.िंा.शाळा,क्रीडा प्रबोलधनी 

लवद्याथी  
लवनामुल्य लवनामुल्य 

२  खेळाडू दत्तक योजनेतीि लवद्याथी लवनामुल्य लवनामुल्य 

३  राज्य /राष्ट्रीय खेळाडू  लवनामुल्य लवनामुल्य 

४  
२ ककवा ४ व्यक्ती असिले्या एकलत्रत ग्रुिं 

साठी (१८ वषाावरीि व्यक्ती )  
रु.१००/- २,०००/ 

५  

म.न.िंा. हद्दीतीि खाजगी शाळांिंी 

मुिे/मुिी (२ ककवा ४ मिुांच्या एकलत्रत 

ग्रुिं साठी) १८ वषााखािीि मुिे,मुिी 

रु.५०/- १,०००/- 

 

 

 

अक्र 
आरक्षणाच्या तिंशीि म.न.िंा.िं े

सवा बडॅपमटन कोटा 

प्रलतददन एक तास सराव 

शलु्क दर र.रू. 

प्रलत मलहना एक तास सराव 

शलु्क दर र.रू. 

६  

राज्य/राष्ट्रीय प्रलशक्षक अथवा क्रीडा संघटना यांना, प्रलतददन ४ स्िॉट ,१ मलहन्याकररता 

(सावा.साप्तालहक सुट्ट्या वगळून) प्रलशक्षणासाठी म.न.िंा.िा द्यावयािें मालसक भाडे दर 

र.रु.५०००/- 

७  म.न.िंा. हद्दीतीि खाजगी शाळां स्िंधेसाठी( स.१०.०० त े४.००) दर = र.रू.२०००/- 

८   
कंिंन्या ,सॉफटवेअर कंिंन्या औद्योलगक संस्था,सावाजलनक संस्था,मंडळे,खाजगी क्िब  

स्िंधेसाठी( स.१०.०० त े४.००) दर = र.रू.५०००/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

वािंिे-१)मा.महािंालिका सभा ठराव क्र.३८३ दद.२२/२/२०१९  

      २)मा.आयुक्त यांिें कडीि दद. ७ /३/२०१९ िंा मान्य प्रस्ताव   
......................................................................

......................................................................

..... 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका  

क्रीडा लवभाग  

क्र.क्रीडा/ ७अ /कालव/ 

१६२/२०१९  

दद. ७ /३/२०१९   

     लवषय- म.न.िंा.बडॅपमटन हॉि अनषुगंान ेसधुाररत क्रीडा धोरणास मा.महािंालिका सभा ठराव क्र.३८३  

         दद.२२/२/२०१९ अन्वय ेमान्यता ददल्यान ेठरावाप्रमाण ेअमंिबजावणी करणसे मान्यता देणबेाबत  

आदेश , 

       मा.महािंालिका सभा ठराव क्र.३८३ दद.२२/२/२०१९ अन्वय,े मा.क्रीडा,किा सालहत्य व सांकृलतक सलमती 

सभा ठराव क्र.८० दद.२५/१/२०१९ अन्वय े म.न.िंा.१५ बॅडपमटन हॉििें २० कोटा सराव, प्रलशक्षण व 

स्िंधेसाठी आरक्षण देणेकामी,तसेिं भलवष्यात होणारे म.न.िंा.बॅडपमटन हॉि अनुषगंान े सुधाररत क्रीडा धोरणास 

सोबतिंे प्रिंत्र अ व ब प्रमाणे मान्यता ददििेी आहे. 

म.न.िंा.बडॅपमटन हॉि अनषुगंान ेसधुाररत क्रीडा धोरण 

प्रिंत्र अ  

अ)म.न.िंा.बडॅपमटन हॉि सरावासाठी आरक्षण करणबेाबतच्या अटी व शती :- 

1. म.न.िंा. बॅडपमटन हॉििंी वेळ सकाळी ५.००  त े रात्री १०.०० अशी राहीि या वेळेमध्ये बदि 

करण्यािंा अलधकार मा. आयकु्त यांना राहीि.या वेळेतीि सकाळी १ तासािें २ स्िॉट व सायंकाळी १ 

तासािें २ स्िॉट असे एकूण ४ स्िॉट बॅडपमटन हॉि प्रलशक्षणासाठी राखून ठेविे जाईि.  

2. म.न.िंा. बॅडपमटन हॉि सरावासाठी ऑन िाईन िंद्धतीन ेआरक्षण ददिे जाईि,याबाबतच्या आवश्यक 

त्या बाबींिंी िंूताता बॅडपमटन खेळाडूस ऑन िाईन िंद्धतीन ेआरक्षण करताना करावी िागिे. 

3. म.न.िंा.बॅडपमटन हॉि सरावासाठी ऑनिाईन आरक्षणासाठी लनलित केिले्या अटी शती  खेळाडंूवर 

बंधनकारक राहतीि.  

4. म.न.िंा. बॅडपमटन हॉि सरावासाठी ऑन िाईन िंद्धतीने देणेकामी दर मलहन्याच्या शेवटच्या ददवशी 

अथवा शेवटच्या ददवशी सुट्टी आल्यास मालहती व तंत्रज्ञान लवभाग कळवतीि त्या ददवशी ददिेल्या  वेळेत  

बॅडपमटन हॉि ऑन िाईन बुककग सुरु केि ेजाईि. 

5. म.न.िंा.बॅडपमटन हॉि सराव,प्रलशक्षण व स्िंधाांिें दरिंत्रक खािीि प्रमाण ेराहीि. 

अक्र 
आरक्षणाच्या तिंशीि म.न.िंा.िं े

सवा बडॅपमटन कोटा 

प्रलतददन एक तास सराव 

शलु्क दर र.रू. 

प्रलत मलहना एक तास सराव 

शलु्क दर र.रू. 

१ 
म.न.िंा.शाळा,क्रीडा प्रबोलधनी 

लवद्याथी  
लवनामुल्य लवनामुल्य 

२  खेळाडू दत्तक योजनेतीि लवद्याथी लवनामुल्य लवनामुल्य 

३  राज्य /राष्ट्रीय खेळाडू  लवनामुल्य लवनामुल्य 

४  
२ ककवा ४ व्यक्ती असिले्या एकलत्रत ग्रुिं 

साठी (१८ वषाावरीि व्यक्ती )  
रु.१००/- २,०००/ 

५  
म.न.िंा. हद्दीतीि खाजगी शाळांिंी 

मुिे/मुिी (२ ककवा ४ मिुांच्या एकलत्रत 
रु.५०/- १,०००/- 



ग्रुिं साठी) १८ वषााखािीि मुिे,मुिी 

 

 

 

 

अक्र 
आरक्षणाच्या तिंशीि म.न.िंा.िं े

सवा िॉन टेलनस कोटा 

प्रलतददन एक तास सराव 

शलु्क दर र.रू. 

प्रलत मलहना एक तास सराव 

शलु्क दर र.रू. 

६  

राज्य/राष्ट्रीय प्रलशक्षक अथवा क्रीडा संघटना यांना, प्रलतददन ४ स्िॉट ,१ मलहन्याकररता 

(सावा.साप्तालहक सुट्ट्या वगळून) प्रलशक्षणासाठी म.न.िंा.िा द्यावयािें मालसक भाडे दर 

र.रु.५०००/- 

७  म.न.िंा. हद्दीतीि खाजगी शाळां स्िंधेसाठी( स.१०.०० त े४.००) दर = र.रू.२०००/- 

८   
कंिंन्या ,सॉफटवेअर कंिंन्या औद्योलगक संस्था,सावाजलनक संस्था,मंडळे,खाजगी क्िब  स्िंधेसाठी( 

स.१०.०० त े४.००) दर = र.रू.५०००/- 

6. बॅडपमटन हॉि स्िंधेसाठी आरक्षण केल्यानंतर आरक्षण रद्द करावयािें झाल्यास दकमान ७ ददवस अगोदर 

िेखी अजा सादर करणे आवश्यक आहे. तरिं आरक्षण शलु्क िंरत केि ेजाईि. अन्यथा एकदा भरििेे 

आरक्षण शुल्क कोणत्याही सबबीवर िंरत केिे जाणार नाही. 

7. बॅडपमटन हॉि स्िंधेसाठी िंालहजे  असल्यास त्याकामीिें  आरक्षणासाठी िेखी अजा करणे आवश्यक 

आह.ेसदरिंा अजा ७ ददवस अगोदर सादर करणे आवश्यक आह.े बॅडपमटन हॉििें  सरावासाठी आरक्षण 

आठवड्यािें ६ ददवस ददिे जात असल्यामुळे स्िंधेसाठी फक्त साप्तालहक सुट्टीिें ददवशी आरक्षण ददि े

जाईि. 

8. सभासदांना बॅडपमटन हॉि सरावासाठी, स्िंधेसाठी , कोटामध्ये प्रवेश करणे िंुवी ,सुरक्षा कमािंारी 

अथवा म.न.िंा.प्रलतलनधी यांिेंकडे आरक्षण िंावती अथवा ओळखिंत्र दाखलवणे बंधनकारक आहे. 

9. सभासदांने बॅडपमटन हॉि सरावासाठी,स्िंधेसाठी, येताना स्वत:िें आवश्यक असििेे सवा सालहत्य 

आणणे आवश्यक आह.े 

10. खाजगी ककवा सरकारी संस्था यांनी बॅडपमटन हॉि स्िंधेकरीता आरक्षण करताना दकमान ७ददवस अगोदर 

िेखी अजा करणे आवश्यक आह.े 

11. बॅडपमटन हॉििें सभासद होताना दकमान २ (दोन), अथवा ४ (िंार), ६ (सहा), ८ (आठ) 

अशी सभासद संख्या असणे आवश्यक आहे. 

12. ज्या सभासदांनी आरक्षण केि ेआहे. त्या सभासदांनािं खेळण्यास िंरवानगी रालहि. त्यांच्या नावांवर 

दसु-या व्यक्तीस खेळता येणार नाही. आरक्षण केिले्या सभासदाच्या नावावर दसु-या व्यक्तीिंा ग्रुिं 

खेळत असल्यािें लनदशानास आल्यास अशा ग्रुिंिें आरक्षण रद्द केिे जाईि ,याकामीिेंकोणतेही शुल्क िंरत 

केिे जाणार नाही अशा व्यक्तींना भलवष्यात िंुन्हा ऑन िाईन आरक्षण करता यणेार नाही. 

13. कोणत्याही सभासदास बॅडपमटन कोटामध्ये अिंघात, दखुािंत अथवा लजलवतहानी झािेस त्यािंी 

जबाबदारी पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेवर राहणार नाही. 



14. बॅडपमटन हॉि मध्य े सरावासाठी, स्िंधेसाठी, प्रवेश करणा-या कोणतेही व्यक्तीन े / सभासदाने 

मौल्यवान वस्त ू सोबत आणू नये. कोणत्याही व्यक्तीच्या /सभासदांच्या वस्तू िंोरीस गले्यास त्यािंी 

जबाबदारी पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेवर राहणार नाही. 

15. सभासदांनी भरिेल्या आरक्षण शुल्कािंा  कािावधी संिंि ेनंतर सभासदत्व आिंोआिं रद्द होईि. 

16. सभासदाने बॅडपमटन हॉि मध्ये सरावासाठी आरलक्षत केिले्या वेळेतिं सराव करण ेआवश्यक आहे.वेळ 

संिंतािं बॅडपमटन हॉि त्वररत ररकामा करून द्यावा िागेि. 

17. सभासदाने बॅडपमटन हॉिमध्य ेधुम्रिंान करू नये.. 

18. बॅडपमटन हॉि मधीि सालहत्यािंी नासधूस अथवा मोडतोड केल्यास त्यािंी संिंूणा भरिंाई स्वखिंााने 

सभासदास करून द्यावी िागिे. 

19. पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेस जेव्हा बॅडपमटन हॉििंी आवश्यकता असिे त्या वेळेस पिंिंरी पिंिंवड 

महानगरिंालिकेत बॅडपमटन कोटा उिंिब्लध करून द्यावा िागिे. त्या वेळेत सभासदास सराव करता 

येणार नाही. व आरक्षण शुल्क िंरत लमळणार नाही. 

20. बॅडपमटन हॉि मध्ये खेळताना स्िंोटास शुज वािंरणे आवश्यक आहे. तसेिं खेळण्यािंुवी ते स्वच्छ करून 

घेणे आवश्यक रालहि. 

21. पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या अलधका-यांनी वेळोवेळी ददिेल्या सूिंना व अटी सभासदांवर 

बंधनकारक राहतीि. 

22. पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेने ददिले्या सूिंनांिंा अथवा लनयम व अटींिंा भंग केल्यास सभासदांिें 

सभासदत्व रद्द केि ेजाईि. 

23. बॅडपमटन हॉि मध्य ेगरैकृत्य, गैरवतान अथवा नागररकांना त्रास होईि असे वतान करण्यात येऊ नये. 

24. बॅडपमटन हॉििंी साप्ताहीक सुट्टी व वेळा ठरलवण्यािें अलधकार मा. आयकु्त यांना राहीि.  

25. अटी व लनयमांिें िंािन न करणा-या सभासदांिें सभासदत्व रद्द केिे जाईि. 

26. अटी व लनयमांमध्ये बदि करण्यािें अलधकार मा. आयकु्त अथवा त्यांनी नेमून ददिले्या अलधका-यास 

राहतीि. 

27. बॅडपमटन हॉि काही कारणास्तव बंद ठेवण्यािंा अलधकार मा. आयुक्त यांना रालहि. 

28. म.न.िंा.,खाजगी शािेय लवद्याथी, राज्य, राष्ट्रीय खेळाडू ,क्रीडा संस्था ,मंडळे ,मागादशाक यांना 

बॅडपमटन हॉि प्रलशक्षणासाठी सकाळी २ तास व सायंकाळी २ तास राखीव ठेवण्यात येईि. िंरंत ू

याबाबत १ मलहने अगोदर िेखी अजा दणेे आवश्यक आह.े 

                                       
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       प्रिंत्र ब  

                ब)म.न.िंा.बडॅपमटन हॉि प्रलशक्षणासाठी आरक्षण करणबेाबतच्या अटी व शती :- 

1. म.न.िंा. बॅडपमटन हॉििंी वेळ सकाळी ५.००  त े रात्री १०.०० अशी राहीि या वेळेमध्ये बदि 

करण्यािंा अलधकार मा. आयकु्त यांना राहीि.या वेळेतीि सकाळी १ तासािें २ स्िॉट व सायंकाळी १ 

तासािें २ स्िॉट असे एकूण ४ स्िॉट एका बॅडपमटन हॉिमध्ये एका कोटा प्रलशक्षणासाठी राखून ठेविे 

जाईि. या प्रलशक्षणाच्या ४ स्िॉट च्या वेळा ठरलवण्यािें अलधकार मा. आयकु्त यांना राहीि. 

2. मा. आयुक्त यांनी ठरवून ददिेल्या  ४ स्िॉट वेळे व्यलतररक्त बॅडपमटन प्रलशक्षणासाठी बॅडपमटन हॉि 

उिंिब्लद करून ददिा जाणार नाही. 

3. बॅडपमटन हॉि मधीि  सालहत्यािंी मोडतोड केल्यास त्यािंी भरिंाई देण्यािंी जबाबदारी संबंलधत 

संस्थेिंी /मंडळािंी /क्िबिंी राहीि. 

4. बॅडपमटन हॉि प्रलशक्षणासाठी आरक्षण घेणारी संस्था क्रीडा संस्था/संघटना /मडंळ /क्िब/ कंिंनी/ 

औद्योलगक  संस्था ह ेनोदणीकृत संस्था असण ेआवश्यक आह.े 

5. बॅडपमटन हॉिच्या स्िॉटिें प्रलशक्षणासाठी आरक्षण घणे्यासाठी क्रीडा संस्था/संघटना /मंडळ /

क्िब/कंिंनी/ औद्योलगक  संस्था यांनी दकमान १५ ददवस अगोदर िेखी अजा करणे आवश्यक 

आह.ेउिंिब्लद मागणी नुसार बॅडपमटन हॉिच्या स्िॉटिें प्रलशक्षणासाठी आरक्षण ददि ेजाईि.प्रथम 

येणा-यास प्राधान्य ददिे जाईि. 

6. संबंलधत संस्थसे यांनी लवद्याथी खेळाडू यांना खािीि प्रमाणे प्रलशक्षण दणेेकामी प्रलशक्षण शुल्क 

घेण्यािंा अलधकार 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. भलवष्यात बॅडपमटन हॉिच्या स्िॉटिें प्रलशक्षणासाठी आरक्षण दणेेबाबत ,ऑन िाईन िंद्धतीने आरक्षण 

देण्यािें ठरल्यास, लनलित केिेल्या अटी शतीनुसार ऑन िाईन िंद्धतीन ेकमाि ११ मलहन्यािें आरक्षण 

ददिे जाईि.  

8. बॅडपमटन हॉिच्या स्िॉटिें प्रलशक्षणासाठी आरक्षण घणे्यासाठी कमाि ११ मलहन्यांिंा करारनामा केिा 

जाईि. 



9. बॅडपमटन हॉिच्या स्िॉटिें प्रलशक्षणासाठी आरक्षण घतेिले्या संस्थनेे दर ३ मलहन्यांनी खेळाडंूना ददिेल्या 

प्रलशक्षाणाबाबत प्रगती अहवाि सादर करणे आवश्यक आहे. 

10. बॅडपमटन हॉिच्या स्िॉटिें प्रलशक्षणासाठी िंुन: मुदतवाढ देणे ककवा नाकारण े याकरीता क्रीडा 

संस्था/संघटना /मंडळ /क्िब/कंिंनी/ औद्योलगक  संस्थािें कामकाज लविंारात घेऊन िंुढीि 

मुदतवाढीिें देण्यािें अलधकार मा.आयुक्त यांना  राहतीि. 

11. बॅडपमटनहॉि इमारतीमध्ये व इमारत िंरीसरामध्ये बॅडपमटन व्यलतररक्त कोणताही वािंर करता येणार 

नाही.तथालिं इमारतीिें काही नुकसान झाल्यास ,दारे,लखडक्या इ.तुटल्यास त्यािंा खिंा संबंलधत क्रीडा 

संस्था/संघटना /मडंळ /क्िब/कंिंनी/ औद्योलगक  संस्थने भरून द्यावा िागेि . 

12. बॅडपमटन हॉिच्या स्िॉटिें प्रलशक्षणासाठी ददिेल्या क्रीडा संस्था/संघटना /मडंळ /क्िब/कंिंनी/ 

औद्योलगक  संस्था यांना म.न.िंा.बॅडपमटन हॉिवर मािकी हक्क सांगता येणार नाही .बॅडपमटन 

हॉििंा सवास्वी मािकी हक्क म.न.िंा.िंा राहीि. 

13. वेळोवेळी महानगरिंालिका ज्या लनयम व अटी शथी िाग ू करेि त्यािें िंािन करणे संबंलधत क्रीडा 

संस्था/संघटना /मडंळ /क्िब/कंिंनी/ औद्योलगक  संस्था यांना बंधनकारक राहीि. 

14. बॅडपमटन हॉि आरक्षण काळात बॅडपमटन खेळाव्यलतररक्त  इतर कोणत्याही कारणासाठी वािंरता येणार 

नाही. 

15. बॅडपमटन हॉि प्रलशक्षणासाठी ददिले्या काळात सालहत्यािंी लवल्हवेाट िावणे /िंोरीिा जाणे तसेिं 

बॅडपमटन हॉि सालहत्य कारणालशवाय तूटफुट होणे, अगर बॅडपमटन हॉििंा वािंर इतर कारणासाठी 

केल्यािें ककवा इतर गरैप्रकार जर म.न.िंा .अलधकाऱयांिें लनदशानास आल्यास संबंलधत क्रीडा 

संस्था/संघटना /मंडळ /क्िब/कंिंनी/ औद्योलगक संस्था यांना कोणतीही िंूवा सूिंना ककवा नोटीस न 

देता संस्थेिंा करारनामा रद्द करणेत येईि . 

16. बॅडपमटनहॉििंी संिंूणा सुरक्षा राखण्यािंी जबाबदारी म.न.िंा.िंी राहीि. 

17. बॅडपमटनहॉि प्रलशक्षाणासाठी ददिले्या काळात प्रलशक्षक नमेण्यािंी जबाबदारी क्रीडा संस्था/संघटना 

/मंडळ /क्िब/कंिंनी/ औद्योलगक  संस्था यांिंी राहीि. व त्यांिें मानधन अदा करण्यािंी जबाबदारी 

क्रीडा संस्था/संघटना /मडंळ /क्िब/कंिंनी/ औद्योलगक  संस्था यांिंी राहीि. 

18. बॅडपमटन हॉि व  िंरीसरात मद्यिंान, धुम्रिंान करण्यास सक्त मनाई राहीि. 

19. बॅडपमटन हॉि संबंधी अटी/शतींिंा भंग झाल्यास, गैरवतान लनदशानास आल्यास अथवा गंभीर तक्रार 

आल्यास कोणतीही िंूवा सुिंना न देता आरक्षण स्िॉट रद्द करण्यात येईि. 

20. प्रलशक्षणासाठी ददिेल्या बॅडपमटन हॉििें, म.न.िंा. न े लनलित केिेि ेप्रलशक्षण शलु्क ,आगाऊ १ 

मलहन्यािें शुल्क मलहन्यािें िंलहल्या आठवड्यात क्रीडा लवभाग,पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका येथ े

भरून त्यािंी िंावती सुरक्षा  रक्षकाससादर करावी िागिे. 



21. बॅडपमटन हॉििंी िंाहणी करण्यािंी महािंालिकेच्या सक्षम अलधकाऱयास मुभा राहीि, त्यास संिंूणा 

सहकाया करणे ह ेबॅडपमटनहॉि प्रलशक्षणासाठी घेतिेल्या क्रीडा संस्था/संघटना /मंडळ /क्िब/कंिंनी/ 

औद्योलगक  संस्था यांिेंवर बंधनकारक राहीि. 

22. बॅडपमटनहॉि संबंधी असिले्या अटी /शतीमध्ये वाढ करणे अथवा लशलथि करण्यािें अलधकार 

मा.आयुक्त यांना राहीि. 

23. बॅडपमटनहॉि िंरीसरात इतर कोणताही व्यवसाय करता येणार नाही . 

24. प्रलशक्षणासाठी ददिेल्या बॅडपमटन हॉि आरक्षण काळात शासकीय अथवा महािंौर िंषक बॅडपमटन 

स्िंधाा आयोलजत केल्यास अशा वेळेस सदर बॅडपमटन हॉि स्िंधाा काळात लवनामुल्य ्उिंिब्लध करुन दणे े

बंधनकारक राहीि.(वषाातुन दकमान १५ ददवस )  

25. बॅडपमटन हॉि प्रलशक्षणासाठी देण्यात आिे बाबत झाििेा िंत्रव्यवहार हा करारनाम्यािंा एक  घटक 

आह.े 

 

       26 बॅडपमटन हॉिच्या स्िॉटिें प्रलशक्षणासाठी  ददिले्या क्रीडा संस्था/संघटना /मंडळ /क्िब/कंिंनी/  

औद्योलगक संस्था व म.न.िंा.यांिें मध्य ेप्रस्ततुच्या अटी व शती लवषयी कोणता ही वाद    लनमााण 

झाल्यास तो सवा प्रथम मा.आयुक्त पिंिंरी पिंिंवड मनिंा यांिें एक सदस्य िवादाकडे सोिंलवण्यािंा  

आह.े सदरीि िवादािें कामकाज भारतीय िवाद कायदा १९९६ च्या तरतदुीस अधीन राहून िंािण्यािें 

आह.ेिवादाने ददििेा लनवाडा / लनणाय दोन्ही िंक्षकारांवर बंधनकारक राहीि. 
 

      27. बॅडपमटन हॉिच्या स्िॉटिें प्रलशक्षणासाठी  ददिले्या क्रीडा संस्था/संघटना /मंडळ /क्िब/कंिंनी/  

औद्योलगक संस्था व म.न.िंा.यांिें मध्ये करारनाम्या बाबत कोणत्याही प्रकारिंा वाद मतभेद      

लनमााण झाल्यास तो म.ेपिंिंरी न्यायािय पिंिंरी लजल्हा न्यायािय,िंुणे यांिें काया कक्षेत राहीि ह े

संबंलधतांवर बंधनकारक रालहि. 
 

 

     28. बॅडपमटन हॉिच्या स्िॉटिें प्रलशक्षणासाठी  ददिले्या क्रीडा संस्था/संघटना /मंडळ /क्िब/कंिंनी/  

              औद्योलगक संस्था यांनी करारनामा करणेिंूवी असा ठेकेदार / ठेकेदारी संस्था मनिंािें 

लवदयमान    

                     नगरसेवक व स्वीकृत सदस्य यांिेंशी संस्थेिंा काहीही सबंध नाही याबाबत र.रु. 

५००/- िें   

               स्टॅम्िं िंेिंरवर हमी िंत्र करून दयावे िागेि. 
 

     29 .बॅडपमटन हॉिच्या स्िॉटिें प्रलशक्षणासाठी  ददिले्या क्रीडा संस्था/संघटना /मंडळ /क्िब/कंिंनी/  

                 औद्योलगक संस्था यांनी मनिंा बॅडपमटन हॉि प्रलशक्षणासाठी घेतल्यानंतर कािावधी 

संिंणेिंूवी  

बॅडपमटन हॉि मध्य े प्रलशक्षण देणेस असमथाता दशालवल्यास त्यांिंा करारनामा रद्द करून भलवष्यात      

त्यांना क्रीडा लवषयक कोणतेही कामकाज देण्यात येणार नाही.     
  

           तरी मा.महािंालिका सभा ठराव क्र.३८३ दद.२२/२/२०१९ अन्वय,े मा.क्रीडा,किा सालहत्य 

व सांकृलतक सलमती सभा ठराव क्र.८० दद.२५/१/२०१९ अन्वय ेम.न.िंा.१५ बॅडपमटन हॉििें २० कोटा सराव, 

प्रलशक्षण व स्िंधेसाठी आरक्षण देणेकामी,तसेिं भलवष्यात होणारे म.न.िंा.बॅडपमटन हॉि अनुषंगाने सुधाररत क्रीडा 

धोरणास वरीिप्रमाण े प्रिंत्र अ व ब प्रमाण ेमान्यता ददल्यान ेठरावाप्रमाणे अंमिबजावणी करणे आवश्यक आहे. 

           सबब मी आयुक्त ,पिंिंरी महानगरिंालिका पिंिंरी ४११०१८ या आदशेान्वय,े मा.महािंालिका 

सभा ठराव क्र.३८३ दद.२२/२/२०१९ अन्वय,े मा.क्रीडा,किा सालहत्य व सांकृलतक सलमती सभा ठराव क्र.८० 

दद.२५/१/२०१९ अन्वय े म.न.िंा.१५ बॅडपमटन हॉििें २० कोटा सराव, प्रलशक्षण व स्िंधेसाठी आरक्षण 

देणेकामी,तसेिं भलवष्यात होणारे म.न.िंा.बॅडपमटन हॉि अनषुंगान ेसुधाररत क्रीडा धोरणास प्रिंत्र अ व ब प्रमाण े

मान्यता ददल्याने,आदेशािें तारखेिंासून ठरावाप्रमाण ेअंमिबजावणी करणेस मान्यता देत आहे. 



                                                              

                 सही/- 

(श्रावण हडीकर ) 

आयुक्त 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

पिंिंरी ४११०१८ 

 


