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

(महाराष्ट्र महानगरपालिका अचिननयम किम ७२-अ)
अ.क्र
१
२

पवषय
पवभागाचे नाव
पवषय

स्वरुप
क्रीडा विभाग, वपिंपरी चचिंचिड महानगरपालिका
म.न.पा.जितरण तिािाचे ततमाही/सहामाही/
िावषिक सभासदत्ि करून घेणे
1)विहहत नमन्
ू यात अजि

2)आयडेन्न्ििी काडि साईज 2 फोिो
3)िैद्यकीय प्रमाणपत्र

पवशेष सवितीसाठी–

३

1)जेष्ठ नागरीक असल्यास ओळखपत्र,
आवश्यक कागदपत्रे

2)म.न.पा. स्ित: कमिचारी असल्यास ओळखपत्र

3)12 िषािखािीि व्यन्तत असल्यास जन्म दाखिा
4)पत्रकार असल्यास ओळखपत्र

5) राज्य ि राष्रीय खेळाडू असल्यास प्राविण्य/सहभागा
बाबत खेळ प्रमाणपत्र

6)अपिंग असल्यास िैद्यकीय प्रमाणपत्र
म.न.पा.चे सिंबचिं ित जितरण तिािािर सिि कायािियीन

४

अर्ााचा नमन
ु ा लमळण्याचे ठठकाण

५

अर्ा स्स्वकारण्याचे ठठकाण

म.न.पा.चे सिि सिंबचिं ित जितरण तिाि

अिंनतम ननणायासाठी िागणारा

अजि न्स्िकारण्याच्या हदनािंकापासन
ू कायािियीन

महाराष्ट्र महानगरपालिका

1)महाराष्र महानगरपालिका अचितनयम किम 66 नस
ु ार

६

७

कािाविी

अचिननयम मिीि ज्या किमािंचे

आिारे काम करणे आवश्यक आहे
ते किम

८

शासन ननणाय, आदे श, पररपत्रक,
ठराव इ.

कामकाजाच्या हदिशी कायािियीन िेळेत मोफत उपिब्ि

कामकाजाचे 3 हदिस

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

मा.आयत
ु त यािंचेकडीि आदे श क्र.क्रीडा/७/कावि/२२१/२०१४
हद.३०/०६/२०१४

ननणायासाठी
ननणाय घेणारे अचिकारी

९

स्तर

पदनाम

िागणारा
कमाि

कािाविी
लिवपक

पठहिा स्तर

जितरण

दस
ु रा स्तर

पयििेक्षक

आदे श प्रमाणपत्र

ननगालमत करणेस
सक्षम अचिकारी

१०

११

घेतिा गेल्यास ज्याना र्बाबदार िरायचे
आहे तयािंचे नाव व पदनाम

अचिकारी

1 हदिस

1 हदिस

सोबत जोडिे आहे .

आवश्यक फी व तयािंचे पररपत्रक
अिंनतम ननणाय पवठहत कािाविीमध्ये न

क्रीडा

1 हदिस

सिंबचिं ित जितरण तिािाचे लिवपक/ जितरण
पयििेक्षक/क्रीडा अचिकारी त्यािंचेकडीि

कािाििीत तनणिय न झािेस जबाबदार
राहतीि.

सहा.आयत
ु त, क्रीडा विभाग

सेवा पवठहत कािाविीत परु पविी न गेल्यास वपिंपरी चचिंचिड महानगरपालिका
१२

ज्यािंच्याकडे तक्रार करता येईि तो

अचिकारी व तयाचा दरु ध्वनी क्रमािंक

ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुिे स्मारक इमारत,
महात्मा फुिे पत
ु ळ्याशेजारी,वपिंपरी चौक
पण
ु े ४११०१८

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

सोबत - दरपत्रक

सहाय्यक आय़त
ु त (क्रीडा)

वपिंपरी चचिंचिड महानगरपालिका
वपिंपरी ४११०१८

जलतरण तलाव दर
िहामाही

दर

मासिक
दर

सतमाही दर र.रू.

र.रू.

दर र.रू.

दर र.रू.

५००
५००

२००
४००

३५०
७००

५००
१०००

२००

३५०

५००

४

राज्य,राष्ट्रीय,आंतरराष्ट्रीय
५००
खेळाडु ,जेष्ठ नागररक व
पत्रकार
लॉकर फी
५०

५०

७५

१००

५

व्यसििाठी/स्वतःिाठी

अक्र

१
२

तपशील

१२ वषािखालील मुले/मुली
१२ वषािवरील व्यसि

र.रू.

वार्षिक दर र.रू.

दर र.रू.

अपंग,मनपा कमिचारी स्वत:
३

प्रसतददन गेस्ट सतदकट र.रू.१० (िध्याचा दर)

