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क्रीडा लवभाग - नागररकाांिंी सनद 

(महाराष्ट्र महानगरिंालिका अलिलनयम किम ७२-अ) 

अ.क्र लवषय  स्वरुिं 

१ लवभागािं ेनाव   क्रीडा लवभाग, पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

२  लवषय   
म.न.िंा.जितरण तिावािें लतमाही/सहामाही/ 

वार्षषक सभासदत्व करून घेण े

३ आवश्यक कागदिंत्रे  

1)लवलहत नमून्यात अजज 

2)आयडेलन्ििी काडज साईज 2 फोिो 

3)वैद्यकीय प्रमाणिंत्र 

  लवशषे सवितीसाठी– 

1)जेष्ठ नागरीक असल्यास ओळखिंत्र,  

2)म.न.िंा. स्वत: कमजिंारी असल्यास ओळखिंत्र 

3)12 वषाजखािीि व्यलि असल्यास जन्म दाखिा  4)िंत्रकार 

असल्यास ओळखिंत्र  

5) राज्य व राष्ट्रीय खेळाडू असल्यास प्रालवण्य/सहभागा  

  बाबत खेळ प्रमाणिंत्र 

6)अिंांग असल्यास वैद्यकीय प्रमाणिंत्र 

४ अजाजिंा नमनुा लमळण्यािं ेरठकाण 
म.न.िंा.िें सांबांलित जितरण तिावावर सवज कायाजियीन  

कामकाजाच्या ददवशी कायाजियीन वेळेत मोफत उिंिब्ि  

५ अजज लस्वकारण्यािं ेरठकाण म.न.िंा.िें सवज सांबांलित जितरण तिाव 

६ 
अांलतम लनणजयासाठी िागणारा 

कािाविी 

अजज लस्वकारण्याच्या ददनाांकािंासून कायाजियीन कामकाजािें 3 

ददवस 

७ 

महाराष्ट्र  महानगरिंालिका 

अलिलनयम मिीि ज्या किमाांिं े

आिारे काम करण ेआवश्यक आह ेत े

किम  

1)महाराष्ट्र महानगरिंालिका अलिलनयम किम 66 नुसार 

2) महाराष्ट्र महानगरिंालिका अलिलनयम किम 72(अ), 

(ब),(क) नुसार 

 

८ 
शासन लनणजय, आदेश, िंररिंत्रक, 

ठराव इ. 

मा.आयुि याांिेंकडीि आदेश क्र.क्रीडा/७/कालव/२२१/२०१४  

दद.३०/०६/२०१४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



९ 
लनणजय घणेारे अलिकारी 

 
स्तर िंदनाम 

लनणजयासाठी  

िागणारा 

कमाि 

कािाविी 

  

िंलहिा स्तर लिलिंक 1 ददवस 

दसुरा स्तर 
जितरण 

िंयजवेक्षक 
1 ददवस 

आदेश प्रमाणिंत्र 

लनगजलमत करणसे 

सक्षम अलिकारी  

क्रीडा  

अलिकारी 
1 ददवस 

१० आवश्यक फी व त्याांिं ेिंररिंत्रक सोबत जोडि ेआह.े 

११ 

अांलतम लनणजय लवलहत कािाविीमध्य ेन घतेिा 

गले्यास ज्याना जबाबदार िरायिं ेआह ेत्याांिं ेनाव 

व िंदनाम 

सांबांलित जितरण तिावािें लिलिंक/ जितरण 

िंयजवेक्षक/क्रीडा अलिकारी त्याांिेंकडीि कािाविीत 

लनणजय न झािेस जबाबदार राहतीि. 

१२ 

सेवा लवलहत कािाविीत िंरुलविी न गले्यास 

ज्याांच्याकडे तक्रार करता यईेि तो अलिकारी व 

त्यािंा दरुध्वनी क्रमाांक 

 

 

उिं आयिु, क्रीडा लवभाग 

साईकृिंा कमर्षशयि कॉम्प्िेक्स, िंी.सी.एम.सी. 

लबल्डींग(३रा मजिा), के एस बी िंां्स 

कां िंनीसमोर,मुांबई िंुणे रोड, 

खराळवाडी,पिंिंरी,िंुणे – ४११०१८   

फोन नां.020-27439115 
E-Mail-sports@pcmcindia.gov.in 

 

 

            उिं आय़िु (क्रीडा) 

 सोबत - दरिंत्रक                         पिंिंरी पिंिंवड 

महानगरिंालिका 

   पिंिंरी ४११०१८ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

जितरण तिाव दर  

अक्र तिंशीि 

लतमाही दर र.रू. 
सहामाही दर 

र.रू. 
वार्षषक दर र.रू. 

दर र.रू.  दर र.रू. 
 

 दर र.रू. 

१ १२ वषाजखािीि मुिे/मुिी २०० ३५० ५०० 

२ १२ वषाजवरीि व्यलि ४०० ७०० १००० 

३ 

अिंांग,मनिंा कमजिंारी स्वत: 

राज्य,राष्ट्रीय,आांतरराष्ट्रीय 

खेळाडु,जेष्ठ नागररक व 

िंत्रकार 

२०० ३५० ५०० 

४ िॉकर फी ५० ७५ १०० 

५ व्यलिसाठी/स्वतःसाठी  
प्रलतददन गेस्ि लतदकि र.रू.१०  (सध्यािंा दर)  

 

 


