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       पपरी चचवड महानगरपािलकेचा व आजुबाजू या प रसराचा झपा ाने िवकास होत असून 
डा े ाचा िवकास देखील तेव ाच झपा ाने होणे गरजेचे आह.े महारा  रा यातील 

महानगरपािलकांपैक  पपरी चचवड महानगरपािलके म ये “ डा िवभाग” हा एक वतं  िवभाग 
आह.े महानगरपािलके या भौगोिलक प रसराम ये खेळाचा चार, सार व जोपासना होणे हा हेतू 
ल ात घेता, पपरी चचवड महानगरपािलकेने “ डा धोरण” जािहर केले आहे. या डा धोरणाम ये 
महानगरपािलका प रसरातील खेळाडू व नाग रक यांना जा तीत जा त डा िवषयक सेवा व सुिवधा 
दे याचा य  कर यात आलेला आह.े  
 
 डा े ात िविवध बदल ल ात घेता शासक य िज हा तर शालेय डा पधा, िविवध 
खेळां या महापौर चषक िविवध डा पधा, कला व िगयारोहण पधा, मितमंद व अपंग 
िव ा या या डा पधा इ. पधाचे आयोजन महानगरपािलके या डा िवभागा माफत केले जाते. 
महानगरपािलका प रसरातील डा ेमी, नाग रक, रा ीय व आंतररा ीय तरावरील खेळाडू, 
िविवध खेळातील अजून व िशवछ पती पुर काराथ  खेळाडू व एकिवध डा संघटनांचे पदािधकारी 
यां या सूचना िवचारात घेऊन  महानगरपािलकेकडून ग ठत केले या सिमतीने हा डा धोरणाचा 
मसूदा तयार क न “ डा धोरण” िन ीत केले आह.े 
 
             पपरी चचवड महानगरपािलका डा े ात आ ग य रहावी, नाग रकांम ये ायामाची 
आवड जोपासावी, खेळाडूंनी रा ीय व आंतररा ीय तरावर दजदार कामिगरी करावी यासाठी या 
खेळाडूंना दजदार सेवासुिवधा उपल ध क न द या आहेत. तसेच उ म कामिगरी करणा-या 
खेळाडूंना डा िश यवृ ी, खेळाडूंचा गुणगौरव, दजदार डा सािह य या बाबी क बदु मानून 
खेळाडूंसाठी  िहतावह योजना महानगरपािलकेने राबिवली आहे. तसेच “खेळाडू द क योजना” 
याचाही समावेश ा डा धोरणात केला आह.े 
 
            पपरी चचवड महानगरपािलका ही एक औ ोिगक नगरी हणून ओळखली जाते. तसेच ती 

डानगरी हणूनही ओळखली जावी व दजदार खेळाडू घडून  पपरी चचवड शहरा या व देशा या 
नावलौक कात भर पडावी, हा उ ेश असून हे डा धोरण तयार कर यात आले आह.े 
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 भाग-१ – अ  - शालेय डा धोरण 
 

१) शालेय डा धोरण – 
 पपरी चचवड म.न.पा या एकुण १३६ ाथिमक शाळेतून ४९,३७० िव ाथ , मा यिमक 
१७ शाळेतून ८८६० िव ाथ , व एक डा बोिधनीम ये २४० िव ाथ  िश ण घेत आहेत. 
या म.न.पा या शाळेत िविवध डा कार िशकिवले जातात. या िव ा याना खेळात जा तीत 
जा त ो साहन िमळणेसाठी व यां यातील सु  गुणांना वाव िमळ यासाठी तसेच मनपा 
प रसरातील खाजगी शाळा यां यातून चांग या दजाचे खेळाडू िनमाण हो यासाठी डा धोरण 
ठरिव यात आले आह.े  

उ ी  े
1. इय ा १ ली ते ५ वी या िव ा याना डा पधत सामावून घे यात येईल व ६, ८, १० व 

१२ या वयोगटातील खेळाडूंचे म.न.पा.पातळीवर पधचे आयोजन करणे. 
2. इय ा ५ वी ते १० वी वयोगटाचा पी.सी.एम.सी. लब थापन करणे व खेळाडूंचा म.न.पा. या 

नावाने संघ तयार क न िविवध पधम ये उतरिव यात येईल. 
3. अंध, अपंग व मितमंद शालेय िव ाथ  खेळाडूं या पधचे आयोजन कर यात येईल. 
4. म.न.पा.शालेय िव ा यासाठी खेळाचा सराव िशिबरे व पधा या ात या सराव िशिबर, 

पधा काळात िव ाथ ,िश क, मागदशक यांना मोफत बससेवा उपल ध क न दे यात येईल. 
िव ा याना आव यक पोषक आहार मा.आयु  यांचे मंजुरीने दे यात येईल.  

5. रा य, रा ीय िव ाथ  खेळाडुंना चांग या दजाचे डा सािह य, खेळ कारानुसार गणवेश, 
पोटस् कट इ. म.न.पा या खचाने पुरिव यात येईल.  

6. संबिधत खेळ मुख िश क, डा पयवे क यांनी वै क य िवभागाकडुन वेळोवेळी िव ाथ  

खेळाडूंची शा ररीक तपासणी क न, यांचा दैन दन सरावासाठी पाठपुरावा कर यात, वै क य 
िवभागाकडुन डा वै क,शा ररीक तपासणी,औषधोपचार कामी त  डॉ टरां या सेवा 
उपल ध क न घे यात येतील.   

7. िश ण िशिबरासाठी साई अथवा इतर डा त ांचे मागदशन घे यात येईल. 
आव यकतेनुसार ता पुर या व पा या िविश  कालावधीसाठी मानधनावर त  मागदशकां या 
सेवा मा.आयु  यां या मंजुरीने घे यात येतील.  

8. ही योजना राबिवणेकामी,योजने या सु वातीपासुन ते भिव यात वरील धोरणा या अनुषंगाने 
होणारा खच महापािलके या डा िनधी ठेवीवरील ाजातुन कर यात येईल.  

9. ही योजना राबिबताना वरील धोरणात आव यकतेनुसार फेरबदल कर याचे,वाढ कर याचे 
अथवा अनाव यक बाबी टाळुन यात सुधारणा कर याचे अिधकार मा.आयु  / अित.आयु  
यांचेकडे राहतील.  

10. शालेय डा पधा म.न.पा. ने आयोिजत के यास या पधा म.न.पा. या िमळकतीम ये घे यात 
या ात. खाजगी शाळेने पधा घेत यास या पधा खाजगी शाळे या मैदानावर घे यात 
येतील. 
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२) शालेय िव ा याम ये योगासने व सूयनम कारांचे मह व जागिवणे. 
शालेय िव ा याचा ताणतणाव कमी करणे, िव ा याम ये एका ता, लविचकपणा, िनरोगी 

जीवनासाठी योगासने व सूयनम काराचे मा यमातून सवागीण िवकास करणे आव यक आह.े 
याकरीता शालेय िव ा यासाठी मानधनावर योगा िश क नेम यात येईल. तसेच योगासनाम ये 
ाणायाम ही िशकिवले जाईल. यामुळे िव ा याची एका ता हो यास मदत होईल. सव शाळेतून 
येक िव ा यास कमीत कमी ५ योगासने व सूयनम कार येणे आव यक आह.े 

उ ी  े
१. येक शाळेत िश कांनी िव ा याना सुयनम कार िशकिवले पािहजेत. 
२. येक िव ा याना पाच योगासने ही आलीच पािहजेत. 
३. शालेय िव ा याना योग व ाणायाम यांचे मह व पटवून दले पािहज.े 
४. गु कुल या धत वर िश ण क  उभार यात याव,े यात योगा, ाणायाम िशकिव याबाबतचे 

िनयोजन कर यात येईल.  
३) डा बोिधनी – 

म.न.पा. थािनक तरावर िव ा याची बॅटरी टे ट घेऊन िनवड झाले या खेळाडूंना इ.५ ते 
१० साठी वेश दला जातो. िनवड झाले या खेळाडूंना खेळाचे िश ण देऊन पधत उतरिवले 
जाते. यासाठी आहार, वास, िशिबरे, त  मागदशक व वै क य सेवा यांचा अंतभाव केला आह.े हा 
सव खच  
महानगरपािलकेमाफत केला जातो. सरावाची वेळ सकाळी ७.०० ते ९.३० व सांयकाळी ४.०० ते 
६.३० अशी आह.े  

उ ी  े
१. म.न.पा. डा बोिधनीची शै िणक बाब मा यिमक िश ण िवभागाकडे व डा िवषयक बाब 

डा िवभागाकडे रािहल.  
२. डा िश णा बरोबरच सव शै िणक सुिवधा मोफत दे यात येतात. 
३. म.न.पा.प रसरातील रिहवासी िव ा याना डा बोिधनीसाठी ाधा य दे यात येईल. 
४.  डा बोिधनी या िव ा याना म.न.पा.तफ आहार व वास खच दला जाईल. 
५. या िव ा याना पधला जा यासाठी लागणारा खच म.न.पा.तफ केला जाईल.  
६. महारा  शासना या थािपत डा बोिधनी या धोरणाशी सुसंगत पपरी चचवड 

म.न.पा. या डा धोरणाम ये आव यक ते बदल करणेत येतील.  
७. भिव य काळात आव यकतेनुसार भागिनहाय डा बोिधनी तािवत राहतील. 
४)शालेय डा पधम ये ािव य िमळिवणा-या शाळांना ो साहना मक पा रतोिषक देण.े 

शालेय िव ा याना डा कौश य दाखिव याकरीता शालेय डा पधा या मह वपूण 
आहते. िज हा तर, रा य तर व रा ीय तर शालेय डा पधत या शाळेतील िव ा याचा 
सहभाग जा त असेल अशा शाळांना ो साहना मक पा रतोिषक दे यात येईल जेणेक न यांचा 
उ साह अिधक वाढेल व सहभागही जा त माणात वाढेल. यामुळे शाळा व िव ाथ  खेळाडूंना 
चांग या कारे ो साहन िमळेल. 
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उ ी  े–  
 

१. शालेय पधत या शाळा सहभागी होतील व ािव य िमळवतील अशा शाळांना 
पा रतोिषक दले जाईल. ( डा िवषयक पु तके, डा सािह य इ.) 

२. पधसाठी लागणारे सव िनयम हे शाळांनी पध या काळात पाळले पािहजेत.  
३. शाळांनी पध या ठकाणी िश तीचे पालन केले पािहज.े 
४. पा रतोिषकाचा होणारा सव खच हा म.न.पा. माफत केला जाईल.  
 

५) शालेय डा िश क, डा मागदशक व डा पयवे क यांचेकरीता िश ण िशिबरे आयोिजत करण.े 

 

         खेळांमधील बदलेले िनयम आधुिनक तं ान, िश णा या प दती, खेळामधील 
कौश याची ओळख, नवीन खेळाची ओळख, खेळाची शा ो  मािहती वेळोवेळी िश कांना क न 
देणे आव यक आह.े 
        िज हा िवभाग, रा य व रा ीय तरावर डा िश कां या ानाम ये भर पडावी व 
वेळोवेळी खेळा या िनयमात झालेले बदल व तं  अवगत होणेसाठी दरवष  उ हाळी व िहवाळी 
िशिबर कमान १० दवसांचे आयोिजत करावे. याम ये म.न.पा. व खाजगी िश कांचा समावेश 
असावा. 
 
उ ी  े
 
१. म.न.पा.प रसरातील डा िश क व डा पयवे क यांचे कमान १० दवसांचे िहवाळी व 

उ हाळी डा िशिबर डा िवभागान ेआयोिजत करावे. 
२. िशिबरासाठी खेळा या त  मागदशकांमाफत मागदशन दले जाईल. 
३. या िशबीरात त  मागदशक, मानधन, चहा, अ पोपहार, टडी टुर, उदघाटन, समारोप, 

समारंभ, डा िशिबरा या अनुषंगाने डा सािह य खरेदी इ. खचासाठी डा अंदाजप कात 
तरतूद करावी. 

 
६) म.न.पा. प रसरात भौगोिलकदृ ा भाग िनहाय २ डा क े तयार करण े-  

म.न.पा. प रसरात भौगोिलकदृ ा भाग िनहाय २ डा क  तयार कर यात येतील. 
एका क ात येणा-या सव शाळा व डा सुिवधा (उदा. ायामशाळा, बॅड मटन हॉल, लॉन टेिनस 
कोट, जलतरण तलाव, रायफल शुट ग क , बॉ स ग हॉल, िगयारोहण भत, ॅ श कोट, बोट लब, 
मैदान,े केट ग ाऊंड, डा ंथालये, वेटिल ट ग सटर, डा संकुले, हॉक  मैदाने इ.) नेमलेले 

डा िश क, िलपीक, जीवर क, वग-४ चे कमचारी यांचे कामावर डा पयवे कांचे िनयं ण 
ठेवून देखरेख करणे व याची देखभाल ठेवणे. 
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उ ी  े
1. म.न.पा. प रसरात भौगोिलकदृ या भाग िनहाय २ डा क  तयार करणे . 
2. एका क ात येणा-या सव म.न.पा. शाळा, सव डा सुिवधा (उदा. ायामशाळा, बॅड मटन 

हॉल, लॉन टेिनस कोट, जलतरण तलाव, रायफल शुट ग क , बॉ सग हॉल, कृि म िगयारोहण 
भत, ॅ श कोट, बोट लब, मैदाने, केट ग ाऊंड, डा ंथालय, तलवारबाजी क , 

धनु व ा क , वेटिल ट ग सटर, डा संकुले, हॉक  मैदान इ.) इ यादी करीता नेमलेले डा 
िश क, िलपीक, जीवर क, वग ४ चे कमचारी कामकाजावर डा पयवे काने िनयं ण ठेऊन 
देखरेख करणे.  

3. डा पयवे कांना नेमुन दले या खेळांचा िवकास करणे.  
4. डा पयवे कांना नेमुन दले या खेळांचा सराव डा िश कांमाफत क न घेणे.  
5. िज हा तर शालेय डा पधा अंतगत डा पयवे क यांना नेमून दले या खेळ पधाचे 

िनयोजन व आयोजन डा पयवे क यांनी करण.े  
6. िवभाग, रा य, रा ीय तर पधसाठी िनवड झाले या खेळाडूंना पधसाठी जा यास वृ  

करणे. याकामी आव यक ती कायवाही करणे. 
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भाग-१ – ब  - िविवध डा पधा 
१. शासक य िज हा तर शालेय डा पधा आयोिजत करण े- 
 महारा  शासनाने सन २००३ म ये येक महानगरपािलकेस डा े ासाठी िज हा दजा दलेला 
आहे. यानुसार पपरी चचवड म.न.पा.स ही डा े ासाठी िज हा दजा  दलेला आहे. पपरी चचवड 
म.न.पा. माफत सन २००४-०५ पासून पपरी चचवड गटा या िज हा तर शालेय डा पधा आयोिजत 
के या जातात. या पधम ये म.न.पा. प रसरातील म.न.पा. या / खाजगी शाळा व किन  
महािव ालयातील िव ा याचा समावेश असतो. सदर पधा पपरी चचवड महानगरपािलका व िज हा 

डा प रषद पुणे यां या िनयं णाखालील पार पाड या जातात.  
 महारा  शासनाने िनि त केले या खेळ कारां या पधाचे आयोजन दरवष  केले जाईल.  
उ ी  े

1. िज हा तर शालेय डा पधा आयोजनापुव  म.न.पा. प रसरातील सव शाळांतील 
मु या यापक, डािश क यांची सभा आयोिजत करावी.  

2. सदर सभेत शासनाने िनि त केले या खेळां या पधा म.न.पा. व खाजगी शाळां माफत आयोजना 
बाबत आढावा घेणे.  

3. म.न.पा. आयोिजत करीत असले या पधा खचाचे अंदाजप क तयार करणे.  
4. सदर पधतील काही खेळ कारां या पधा खाजगी शाळांनी आयोिजत कर याचे ठर यास यांना 

म.न.पा. पधा खचा या २५% र म पधा खच हणून मंजूर केला जाईल. संबंिधत पधा जर 
म.न.पा.ने घेतली तर या पधकरीता टेज, मंडप, िव ुत, ि पकर, मैदान तयार करणे हा खच 
वगळता, पंच मानधन, चहा अ पोपहार भ ा, बॅनस खच, पुजा व पु प गु छ खच इ. खच डा 
पयवे कांना मंजूर केला जातो. या खचा या २५% र म खाजगी शाळेस देणेकामी कायवाही केली 
जाईल. खाजगी शाळेने पधा संप यानंतर १५ दवसां या आत िविहत नमू यात खच िहशोब 
द यानंतर स म सिमतीची मा यता घेऊन खच दे याची कायवाही केली जाईल.  

5. म.न.पा.ने आयोिजत केले या िज हा तर शालेय डा पधा अनुषंगाने पधा खच डा सािह य 
खरेदी, मैदान भाडे, े ागृह भाडे, ॉफ ज, चहा अ पोपहार खच पधा उदघाटन व समारोप 
समारंभ खच इ. खच म.न.पा. माफत मंजूर करणे. 

6. िज हा तर शालेय डा पधाक रता कमचारी वग हा सकाळी ७.०० ते सांय.७.०० पयत पधचे 
कामकाज करीत असतो. तरी डा पयवे क, डा िश क व वग-४ चे कमचारी यांना चहा 
अ पोपहार व अितकािलन भ ा दे यात येईल. 

7. शासना या दरानुसार पंच मानधन हे शालेय पधासाठी अदा कर यात येईल. पंच मानधन व चहा 
अ पोपहार भ यात वाढ करणेकामी स म सिमतीची मा यता घेतली जाईल.  

२) िवभाग, रा य, रा ीय तर शालेय , डा पधासाठी िनवड झाले या िव ाथ  खेळाडूंना पधासाठी 
पाठिवण.े  

िज हा तर शालेय डा पधतून जे खेळाडू िवजयी होतील ते िवभाग तरावर, िवभाग तराव न 
रा य तरावर व रा य तराव न रा ीय तरावर जे खेळाडू जकून पुढे जातात. अशा िवभाग, रा य, 
रा ीय तरावर खेळासाठी जाणा-या म.न.पा. या खेळाडू िव ा याचा खच डा िवभागामाफत केला 
जातो. 
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उ ी  े

1. िवभाग तर, रा य तर, रा ीय तर शालेय डा पधसाठी िनवड  झाले या म.न.पा. शाळेतील 
खेळाडंूना पधसाठी पाठिवताना यांना ये या जा यासाठी साधी / िनमआराम एसटी.चे अथवा 
रे वे २ रा वग ि लपर भाडे, स म सिमती या मा यते माणे दैिनक भ ा पधा वेश फ , पधा 
काळातील औषध खच इ. खच ावा.  

2. पधस जाताना संघ कवा िव ाथ  खेळाडू समवेत १ डा िश क अथवा १ डा िशि का 
पाठिवणेत येईल. यांचा ही वास भ ा सा या एस.टी.दरांने / २ -या वगाचा रे वे वास 
दरांनुसार व भोजन भ ा (दैिनक भ ा) स म सिमतीने मा यता द या माणे दे यात येईल.   

3. पधस जाताना खेळाडंू समवेत मागदशक पाठिवणेत येईल व याचा खच वरील माणे कर यात 
येईल.  

4. खेळाडंू या मुली असतील तर यांचे समवेत मिहला डा िशि का पाठिवणेत याव.े यांचा ही खच 
वरील माणे मंजूर करणेत येईल. 

5. दैिनक भ ा दर हा म.न.पा.ने ठरवावा. व याबाबत या अटी व शत  शासन िनणया माण े
    लागू राहतील. खेळाडूस ित दन दैिनक (भोजन)भ ा र. .२००/- व याचे समवेत जाणा-या 
      डा िश क/मागदशक/ िश क  यांना ित दन दैिनक (भोजन)भ ा र. .२००/- दे य  
      राहील.याम ये बदल कर याचे अिधकार स म सिमतीस राहील.  
6. िवभाग, रा य, रा ीय तर शालेय डा पधा अनुषंगाने होणा-या अंदाजे खचास स म सिमतीची 

मा यता यावी. या पधा अनुषंगाने िव ाथ , डा िश क, डा मागदशक यांना ावयाचा 
वास भ ा, दैिनक भ ा, वेश फ , औषध खच इ. खच दे यासाठी आव यक ते माणे कायम 
थायी अि मधन मंजूर करणेत येईल. या रकमेतून संबंिधत डा िश क यांचे नावे आगाऊ र म 

दे यात येईल.  पध न आ यानंतर आगाऊ रकमेचे समायोजन १५ दवसांत िविहत नमू यात 
संबंिधतांनी करणे बंधनकारक रािहल.  

7. िवभाग, रा य, रा ीय तर शालेय डा पध क रता िनवड झाले या खेळाडंूना पधसाठी 
जाणेकामी आगाऊ रकमेची मागणी करताना संबंिधत शाळे या मु या यापकाचे / डा पयवे क 
प , अंदाजे खच तपिशल, खेळाडंू या पालकांचे संमतीप , पधत िनवड झालेबाबत िज हा डा 
अिधकारी, पुणे यांचे प  इ. मािहती पधपुव  कमान ३ दवस डा िवभागाकडे सादर करणे 
आव यक आहे.             

8. म.न.पा. माफत िविवध खेळां या िवभाग, रा य, रा ीय तर शालेय डा पधाचे आयोजन 
कर याचे िनयोजन आहे. 

३) म.न.पा. वधापन दन अनुषंगाने िविवध डा पधाचे आयोजन करण.े 
म.न.पा. वधापन दन अनुषंगाने अिधकारी व कमचारी, मा.पदािधकारी, मा.नगरसद य व प कार 

यां या िविवध डा पधा घेऊन थम, ि तीय व तृतीय मांकांची बि से दे यात येतील. यामुळे यांची 
शारीरीक व मानिसक तंदु ती राह यात मदत होईल व काम कर यात उ साह िनमाण होईल व या 

ित र  पपरी चचवड म.न.पा. या िविवध िवभागातील अिधकारी व कमचारी यां या दर मिह या या 
सु ी या दवशी एक कवा दोन खेळा या पधा घे यात येतील. 
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उ ी  े

१. म.न.पा.वधापन दना या अनुषंगाने िविवध डा पधाचे आयोजन केले जाईल. 
२. या पधत अिधकारी,कमचारी, मा.पदािधकारी,मा.नगरसद य,प कार यांचा समावेश 

असेल. 
३. म.न.पा. वधापन दना या अनुषंगाने होणा-या डा पधत नगरसद य व नगरसद या 

यांचाही समावेश असेल. 
४. म.न.पा.वधापन दना या डा पधाचा खच डा िवभागामाफत केला जाईल. 

 
४) म.न.पा. अिधकारी/कमचारी यांचे िविवध खेळाचे डा संघ तयार क न पधसाठी पाठिवण.े 

पपरी चचवड म.न.पा.म ये खेळाडू हणून अिधकारी व कमचारी कायरत आहेत. यांचा 
डा िवकास होऊन म.न.पा.चे नाव उ वल हो या या दृ ीने तसेच अिधकारी व कमचारी यांची 

शारीरीक व मानिसक तंदु ती राह यास मदत होईल व काम कर यास उ साह येईल. यासाठी 
िविवध खेळाचे संघ तयार क न िविवध पधसाठी पाठिवणे. 

५) महापौर चषक िविवध डा पधाचे आयोजन करण े–  
                              म.न.पा. प रसरातील खेळाडूंना यांचे डा कौश य दाखिवता यावे व बाहे न येणा-या 
खेळाडूंचे डा कौश य आ मसात कर यासाठी दर वष  म.न.पा.प रसरात महापौर चषक िविवध 

डा पधाचे आयोजन कराव.े यामुळे महानगरपािलके या नावलौक कात भर पडेल. 
अटी, िनयम व शा ती. 
 

1. महापौर चषक पधचे कोण या खेळ कार या पधा यावया या आहेत, यांचे िनयोजन हे 
माहे िडसबर म ये होणे आव यक आह.े हणजे या अनुषंगाने अंदाजप क करणे सोईचे 
होईल. 

2. सदर पधा आयोजन करताना २ पधाम ये १ मिह यांचे अंतर असाव.े  
3. सदर पधसाठी म.न.पा.ने दले या तरतूदी या मयादेतच खच कर यात येईल.  
4. महापौर चषक िविवध डा पधा, म.न.पा. वत: आयोिजत करेल अशा वेळी रोख 

बि से, ॉफ ज, बॅनस, पंच मानधन, वास खच, खेळाडू दैिनक भ ा, वास भ ा, पंच 
दैिनक भ ा, चहा अ पोपहार खच, प कार प रषद खच, डा सािह य खच इ. पधा 
अनुषंगाने खच डा िवभागाकडून केला जाईल. टेज, मंडप, टेबल, खु या, मैदान तयार 
करणे इ. थाप य िवषय खच थाप य िवभागा संबंिधत भाग व िव ुत, ि पकर माईक इ. 
िव ुत िवषयक खच िव ुत िवभाग संबंिधत भाग करेल. 

5. महापौर चषक िविवध डा पधा या म.न.पा. या मालक या मैदानावर तसेच 
इमारतीम ये घेणे बंधनकारक राहील. 

6. महापौर चषक िज हा, रा य, रा ीय, आंतररा ीय डा पधा आयोजन पुव  कमान २ 
मिहने संबंिधत डा संघटनेने मा.महापौर यांना लेखी प ा वये कळिवणे आव यक आह.े  
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7. महापौर चषक िज हा, रा य तर, रा ीय तर डा पधा आयोजना बाबत उपल ध 
तरतूदी नुसार मा.महापौर व मा.आयु  यांनी घेतलेला िनणय अंितम रािहल.  

8. महापौर चषक रा य, रा ीय व आंतररा ीय खेळा या पधा आयोजनाबाबत 
म.न.पा.प रसरातील संघटनेने व खाजगी सं थेने तयारी दशिव यास अशांना म.न.पा.कडून 
खालील माणे पधा खच दला जाईल.  

अ. . पधचा तपिशल िज हा तर रा य तर रा ीय तर 

१ 

वैयि क खेळ काराची महापौर डा 
पधा. उदा.कॅरम, बु दीबळ, बॉ स ग, 

रायफल शुट ग, शरीरसौ व, वेटिल ट ग, 
जलतरण, लॉनटेिनस, बॅड मटन, कु ती इ. 

१,००,००० २,००,००० ५,००,००० 

२ 

सांिघक खेळ कारा या महापौर चषक 
उदा.कब ी, फुटबॉल, खोखो, शुट ग बॉल, 
हॉलीबॉल, केट, सॉ टबॉल, हॅ डबॉल, 
हॉक  इ. 

५,००,००० १०,००,००० १५,००,००० 

 

9. महापौर चषक िज हा, रा य, रा ीय, आंतररा ीय तर डा पधा आयोजनाबाबत 
पधचा खच डा संघटना / खाजगी सं था यांना अदा करणेबाबत अटी व शत  

खालील माणे राहतील.  
1. थािनक मंडळ अथवा सं था, महापौर चषक िज हा/रा य/रा ीय/आंतररा ीय 

डा पधा घे यास तयार होईल अशा सं थेची धमादाय आयु  यांचेकडे न दणी 
झालेली असणे आव यक आह.े 

2. महापौर चषक िज हा/रा य/रा ीय/आंतररा ीय डा पधा आयोजनाकामी 
पधचा खच या डा संघटने या नावाने अदा करावयाचा आहे. अशा संघटनेने 

न दणी माणप , घटना व िनयमावली सदर पधा आयोजनाबाबत संबंिधत डा 
संघटनेचे मा यताप  या कागदप ांची पुतता करणे आव यक आह.े  

3. “महापौर चषक रा य तर डा पधा आयोिजत करावयाची झा यास, महारा  रा य 
संबंिधत डा संघटना ही, महारा  ऑिलि पक असोिसएशनशी संल  असणे बंधनकारक 
आहे. तसेच महापौर चषक िज हा तर डा पधा आयोिजत करावयाची झा यास, पुणे 
िज हा संबंिधत डा संघटना ही या महारा  रा य संबंिधत डा संघटनेशी संल  असणे 
आव यक आहे व सदर रा य डा संघटना महारा  ऑिलि पक असोिसएशनशी संल  
असणे आव यक आह”े 

4. महापौर  चषक िज हा/रा य/रा ीय/आंतररा ीय डा पधा अनुषंगाने संबंिधत   
     डा संघटनेस पधा खच दयावयाचे िनि त झा यानंतर सदर पधा डा  
     संघटनेने वत: पार पाडावयाची आह.े याकामी लागणारा कमचारी वग संबंिधत 
     डा संघटनेने वत: नेमावयाचा आह.े याकामी म.न.पा.कडून कोण य़ाही कारचा 
     अिधकारी व कमचारी वग िनयु  केला जाणार नाही. परंतु पधा अनुषंगाने   
      थाप य, िव ुत िवषयक कामे टेज मंडप, टेबल-खु या, िव ुत पीकर, माईक 
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       व था इ. कामे म.न.पा.चे कायकारी अिभयंता संबंिधत िवभाग, संबंिधत भाग  
      यांचे पयवे णाखाली करणे बंधनकारक राहील. 
5. महापौर चषक िज हा/रा य तर/रा ीय तर डा पधा अनुषंगाने संबंिधत डा 

संघटनेने िनमं ण पि का, ले स बॅनस, ॉफ ज, मृितिच हे इ. वरील तपिशल 
जनसपंक िवभागा माफत मा.महापौर/मा.आयु  यांची मा यता घेऊन अंितम िनणय 
घेणे. 

6. महापौर चषक िज हा/रा य तर/रा ीय तर डा पधा अनुषंगाने ॉफ ज, 
मृितिच हे इ. वर मा.महापौर/मा.आयु /मा.सभापती, डा सिमती यांची नावे 
द शत करणे संबंिधत डा संघटनेवर बंधकारक रािहल.  

7. महापौर चषक िज हा, रा य तर, रा ीय तर डा पधा अनुषंगान े संबंिधत डा 
संघटनेने पधपुव  मंजूर पधा खचा या ७५ ट े  आगाऊ र म संघटने या नावाने 
दली जाईल. पधा संप यानंतर मंजूर पधा खचाची िविहत नमू यातील िबले ा  

झा यानंतर उवरीत २५ ट े  र म अदा करणेची कायवाही केली जाईल. याकामी िबले 
आव यक या िविहत नमू यात डा िवभागाकडे ावीत.  

8. पंच, पदािधकारी वास, दैिनक भ ा, मानधन, खेळाडू वास व दैिनक भ ा इ. खच. 
म.न.पा.कडून संबंिधत डा संघटनेस/खाजगी सं थेस अदा करणेची कायवाही करेल. 
याकामी संघटनेने िविहत नमू यात करारनामा क न ावा लागेल.  

9. महापौर चषक िज हा/रा य तर/रा ीय तर डा पधा अनुषंगान े थम मा.सभापती, 
डा सिमती, मा.महापौर यांना संबंिधत डा संघटनेने प  देणे आव यक आह.े पधा 

आयोजना बाबत मा.महापौर यांनी मा यता द यानंतर यास डा सिमती, 
मा. थायी सिमती सभेची मा यता िमळालेनंतर महापौर चषक िज हा, रा य तर, 
रा ीय तर डा पधा आयोजना बाबत अथवा पधा खच आगाऊ व पात देणे 
बाबतची कायवाही केली जाईल. यास स म सिमती सभेची मा यता न िमळालेस अशा 

कारची पधा आयोिजत केली जाणार नाही.  
10. महापौर चषक िज हा/रा य/रा ीय तर डा पधा अनुषंगान,े पधा खच आगाऊ 

व पात ावयाचा िनि त झालेनंतर म.न.पा.कडून कोण याही कारचा खच केला 
जाणार नाही. उदा.प कार प रषद खच, पधा अनुषंगाने डा सािह य खरेदी, 
िनमं णपि का, माणप  छपाई खच,पंच,पदािधकारी खेळाडू, यांचा चहापान, 
अ पोपहार-भोजन खच, ॉफ ज, मृितिच हे खरेदी, पधा अनुषंगाने वाहतूक, पंच 
मानधन, वास भ ा, खेळाडू दैिनक भ ा, वास भ ा खच इ. कारचा खच दला 
जाणार नाही. 

11. महापौर चषक िज हा/रा य/रा ीय तर डा पधा अनुषंगान,े पधा खच आगाऊ 
व पात ावयाचा िनि त झालेनंतर म.न.पा.कडून पधा कामकाजासाठी वाहने 

पुरिवली जाणार नाहीत. पधा अनुषंगाने , ेसनोट, रझ ट, संबंिधत डा संघटनेने 
तयार क न म.न.पा.चे जनसंपक िवभाग अथवा संबंिधत वृ प  कायालय येथे वत: 
पोहोच करणे बंधनकारक रािहल.  
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12. महापौर चषक िज हा/रा य/रा ीय तर डा पधा अनुषंगान,े पधा खच आगाऊ 
व पात द यानंतर पधचा खच िविहत नमू यात देताना पधत सहभागी झालेले 

संघ, खेळाडंू यांची नाव,े दुर वनी मांक इ.यादी, पधचा दैनं दन िनकाल, अंितम 
िनकाल, पधा खचाचे िबलामागे िविहत नमू यात दाखले िल न, खचाची िबले  
मुदतीत ( पधा संपताच १५ दवसांचे आत) सादर करणे संबंिधत डा संघटनेवर 
बंधनकारक रािहल.  

13. महापौर चषक िज हा/रा य/रा ीय तर डा पधा अनुषंगाने, पधा खच आगाऊ 
व पात संबंिधत संघटनेस द यानंतर पधा काळात, पधा ठकाणी काही 

अनुिचत कार घडलेस, खेळाडू, संघ, नाग रक यांचेम ये वाद िववाद, भांडन तंटा 
झालेस तो सोडिवणेची जबाबदारी संबंिधत डा संघटनेची रािहल याम ये 
म.न.पा.चा य ात काहीही एक संबंध राहणार नाही.  

14. महापौर चषक िज हा/रा य/रा ीय तर डा पधा अनुषंगाने, पधा खच आगाऊ 
व पात संबंिधत संघटनेस ावयाचे िनि त झालेनंतर मा.पदािधकारी, 

नगरसद य, अिधकारी यांना पध या िनमं णपि का िवतरीत कर याची 
कायवाही जनसंपक िवभाग, संबंिधत भाग यांचेकडून केली जाईल. परंतू पधा 
उदघाटन, समारोप पुव  २ दवस अगोदर िविहत नमू यातील िनमं णपि का 
संबंिधत डा संघटनेने संबंिधत कायालयात पोहोच करणे गरजेचे आह.े  

15. महापौर चषक िज हा, रा य, रा ीय तर डा पधा अनुषंगाने, डा संघटनेने 
मागणी केलेस वै क य पथकासह ऍ युल सची व था, सुर ा व था, उ ान 
िवभागाकडून आव यक या कंुडया पुरिवणेची व था केली जाईल परंतू याकामी 
संबंिधत िवभागाकडे पधपुव  ७ दवस अगोदर लेखी अज संबंिधत सं थेने केला 
पािहजे. या सुिवधांबाबत म.न.पा.कडून िनयमानुसार शु क आकारले जाईल. सदर 
शु क म.न.पा.कडे भरणे संबंिधत सं थेस बंधनकारक रािहल.  

16. महापौर चषक िज हा/रा य/रा ीय तर डा पधा अनुषंगान,े पंच खेळाडू यासाठी 
िनवास व था यो य कारे करणे आव यक आह.े याकामी िप याचे पाणी, अंघोळीची 
पाणी,गा ा,उ या,चादरी,मग,बादली,भोजन व था इ. आव यक या माणात 
पुरिवणेची जबाबदारी संबंिधत संघटनेचे रािहल. याकामी खेळाडू, पंच, पा णे यांनी 
पपरी चचवड शहराचे नाव चांग या कारे घेतले जाईल याची द ता यावी.  

17. महापौर चषक िज हा/रा य/रा ीय तर डा पधत सहभागी झालेली संघ यादी 
(खेळाडू, संघ व थापक, मागदशक नावांसह) पधचे लॉ स, दैनं दन िनकाल, 
अंितम िनकाल इ. कागदप े डा संघटना पदािधका-यां या वा रीने पधा 
संप यानंतर डा िवभागाकडे देणे बंधनकारक रािहल.  
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18. महापौर चषक िज हा/रा य/रा ीय तर डा पधसाठी एकूण छापलेली 
माणप ,े पधा खेळाडूंना माणप े िवतरीत केले बाबत खेळाडूंची वा री सह 

िविहत नमू यात तपिशल देणे बंधनकारक रािहल.  
19. महापौर चषक पधा जी सं था/संघटना घेईल यांना र म दलेनंतर जर 

महानगरपािलके या इतर सेवा सुिवधा ह ा असतील तर यासाठी लागणारे शु क 
या सं था/संघटनेला म.न.पा.स अदा करावे लागेल. 

20. म.न.पा या वतीने अयोिजत के या जाणा-या महापौर चषक डा पधाचा तर 
पधा सं या ठरिवणे आव यक आह.े एक आ थक वषात एक रा य तर, ५ 

िज हा तर महापौर चषक िविवध पधा आयोिजत कर यात यावा थािनक 
खेळांना ाधा य दे यात यावे रा ीय पधा खेळा या रोटेशन माणे घे यात 
या ात. 

६)  शासक य,िनमशासक य सहकारी सं था,औ ोिगक ित ानांमधील कमचा-यांसाठी डा  
 पधाचे आयोजन.  
 

देशा या व रा या या िवकासा या येम ये आरो य संप  मनु यबळ य  
/अ य र या प रणाम करत असतो. रा यातील येक नाग रक सुदृढ हो यासाठी य  करणे 
गरजेचे आह.े आबालवृ द नाग रकांम ये आरो य संप  जीवनाचे मह व बबिव यासाठी सवागीण 
िवकास साध याकरीता डा पधा व खेळ यांचे मह व अन यसाधारण आहे. शासक य, 
िनमशासक य िवभाग, साखर कारखान,े सहकारी सं था, सूत िगर या, महामंडळे औ ोिगक 

ित ाने या ठकाणी कायरत कमचा-यांसाठी िविवध डा पधाचे आयोजन डा िवभागामाफत 
कर यात यावे. कमचा-यांची शारीरीक तंदु ती व काय मता वाढीस लागून उ पादकता वाढीस 
लागेल. याकामी म.न.पा. प रसरातील कारखान,े कंप या, औ ोिगक सं था यांनी ही पधा खच 
कर यासाठी ायोजक व ि वकारणे आव यक आहे. पधा अनुषंगाने यांचे अिधकारी व कमचारी 
यांचे सहकाय व सहभाग असणे आव यक आह.े  
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भाग-१ – क  - खेळाडूंसाठी द या जाणा-या डा सुिवधा  

१) म.न.पा. प रसरातील डा सुिवधांचा खेळाडूंना लाभ देण.े 
 म.न.पा. प रसरातील म.न.पा.शालेय िव ा याना सव डा सुिवधांचा लाभ मोफत दरात 
घेता येईल. तसेच खाजगी शाळे या मु या यापकांनी डा िवभागाकडे अज के यानंतर सदर 
अजावर आव यक ती मा यता घेऊन डा सुिवधांचा लाभ खाजगी शालेय िव ा याना म.न.पा. 
ठरिवले या सवलती या दरात घेता येईल.  
      डा सुिवधांचा खेळाडूंना लाभ हो या या दृ ीने पुढील अटी व िनयम राहतील. 

1. म.न.पा प रसरातील म.न.पा. शालेय िव ा याना सव डा सुिवधांचा लाभ सवलती या 
दरात घेता येईल.  याक रता ाथिमक व मा यिमक शाळेतील मु या यापकांनी डा 
िवभागाकडे रतसर अज क न परवानगी घेणे आव यक आह.े  

2. खाजगी शाळे या मु याधापकांनी डा िवभागाकडे अज करावा. सदर अजावर आव यक 
ती मा यता घेऊन आदेश काढ यानंतरच डा सुिवधांचा लाभ म.न.पा. शालेय 
िव ा याना सवलती या दरात घेता येईल.  

3. खाजगी शाळा, किन  महािव ालयातील िव ा याना म.न.पा डा सुिवधांचा लाभ 
घे यासाठी म.न.पा.ने ठरवून दलेले शु क भरावे लागेल. याकामी खाजगी शाळे या 
मु याधापकांनी रतसर अज करणे आव यक आह.े  

4. म.न.पा. प रसरातील रा ीय, आंतररा ीय तरावरील खेळाडूंना ओळखप  देऊन 
शहरातील डा सुिवधांचा िवनामु य उपल ध क न दे यात येतील.   

२) खेळाडूंना सवलती या दरात वै क य उपचार देण.े 
 उ े - खेळाडूंना यांचेकडे असलेले कौश य मता याम ये वाढ कर यासाठी सात याने 

पधा, िश ण िशिबरे तसेच सराव करतेवेळी अपघात/इजा झा यास सवलती या दरात वै क य 
उपचार देणे याचा समावेश यात केला आहे. जेणेक न खेळाडूला भिव यकाळ सुरि त राह यास 
मदत होईल हे िवचारात घेऊन अपघात त खेळाडूंना म.न.पा.कडून सवलती या दरात वै क य 
उपचारासाठी सवलत दे यात येईल. 

अटी व िनयम -  
१)    शासक य िज हा तर, रा य तर, रा ीय तरावर शालेय डा पधा व २८ वषाचे आतील 

    व र  खेळाडूं या नामां कत पधत सहभागी होणारे खेळाडू यांना वै कय उपचार   
    सवलती या  दरांत   दे यात येईल 
२) एकिवध डा संघटना ारे आयोिजत होणा-या िज हा, रा य व रा ीय तरावर पधत 

सहभागी होणारे खेळाडू यांना वै कय उपचार सवलती या दरांत दे यात येईल 
३) माजी नामवंत रा ीय, आंतररा ीय खेळाडूंवर सु दा म.न.पा.कडून सवलती या दरात उपचार 

कर यात येतील.  
४) पपरी चचवड म ये डा कुल व पो स मेिडिसन सटर वाय.सी.एम.हॉ पीटल या 

अिधप याखाली भिव यात सु  कर यात येईल.   
५) म.न.पा. कडे  असले या वै क य सेवा सवलती या दरात द या जातील. तसेच त  

डॉ टरां या स यानुसार उपचार केले जातील.  
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३) डा िवकासात वयंसेवी सं थाचा सहभाग वाढिवणे -  

डा िवकासात वयंसेवी सं थाचा सहभाग वाढिव यासाठी रा यात आयोिजत होणा-या 
िविवध पधाना ो साहन व उ ेजन िमळावे या हेतूने औ ोिगक ित ाने, सहकारी सं था, 
कारखान,े बँका, महामंडळे, वािणि यक ित ाने यांनी डा िवकासात काम करणा-या 
मा यता ा  वयंसेवी सं थाना ायोजकाला देऊन आंतररा ीय खेळाडू घडिव यासाठी सहा य 
करणे, डा सािह य आयात क न पुरिवणे, खेळाडूं या परदेशी िश णाचा खच करणे अपेि त 
आह.े डा े ा या िवकासासाठी ायोजक व देऊन नाग रकांचा सहभाग वाढिवणेकामी जा तीत 
जा त य  कर यात येतील. 
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भाग-१ – ड  - िश यवृ ी  

१) म.न.पा. प रसरातील िव ाथ  खेळाडूंसाठी शालेय डा िश यवृ ी योजना. 
शालेय व महािव ालयीन िव ाथ  व संघटनेमाफत खेळणा-या खेळाडंूना ो साहन िमळून 

म.न.पा. प रसरातील जा तीत जा त रा य, रा ीय व आंतररा ीय खेळाडू तयार हो या या दृ ीने 
रा य तर खेळाडूस र. .३,०००, रा ीय तर खेळाडूस र. .५,००० ही डा िश यवृ ी दे यात 
येत आहे. या डा िश यवृ ीत दर ३ वषानी १०% वाढ कर यात येईल. याकामी स म 
सिमतीची मा यता घे यात येईल.  

1. डा िश यवृ ी ही पपरी चचवड महानगरपािलका ह ीतील रिहवासी िव ाथ  
खेळाडूंसाठी दे यात येईल. यासाठी पुरावा हणुन आव यक कागदप े, (उदा. आधारकाड रेश नग 
काडची स य त) सादर करणे आव यक आह.े िव ाथ  खेळाडू हा महापािलका ह ीतील रिहवासी 
असेल व िश णासाठी ह ीबाहेरील शै िणक सं थेत िश ण घेत अस यास तो डा 
िश यवृ ीसाठी पा  राहील.  

2. महारा  शासन, डा व युवक सेवा संचालनालय यांचे तफ आयोिजत रा य तरीय शालेय 
डा पधत सहभागी झाले या SSC Board, CBSC Board व अंध, अपंग शालेय िव ाथ  

खेळाडूस वा षक र. .३,००० तसेच इंटर युिन हरिसटी, आंतरिव ापीठ (रा ीय) तरावर 
सहभागी झाले या िव ाथ  खेळाडूंस वा षक र. .५,००० िश यवृ ी दे यात येईल. 

3. रा ीय तर शालेय डा पधा (नॅशनल कूल गेम/ कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंिडया) तफ 
आयोिजत रा ीय शालेय डा पधत सहभागी झाले या िव ाथ  खेळाडूस वा षक 
र. .५,००० डा िश यवृ ी दे यात येईल.  

4. डा मंडळे, सं था, िनमशासक य सं था यांनी आयोिजत केले या पधामधील माणप े 
डा िश यवृ ीसाठी ा  धर यात येणार नाहीत.  

5. डा िश यवृ ी ही या वष  ािव य िमळिवले आहे, या वषापुरतीच मया दत राहील. 
ती कायम व पाची देय राहणार नाही.  

6. डा िश यवृ ी िमळणेकामी दले या मुदतीत िविहत नमु यात आव यक कागदप ांसह 
अज सादर करणे आव यक आह.े  

7. अपुण मािहती भरलेला अज तसेच संबंिधत मु या यापक/ ाचाय यांचे माफत न 
पाठिवले या अजाचा िवचार केला जाणार नाही.  

8. फ  गतवष ची डा िश यवृ ी चालू आ थक वषात अदा केली जाईल.  
9. डा िश यवृ ी िमळणेकामी िव ाथ  खेळाडूने महापािलका े ात रिहवासी असलेचा 

पुरावा गतवष या खेळाचे िविहत नमु यातील माणप  व गतवष  उ ीण झालेचे 
गुणप क िविहत नमु यातील अजासोबत सादर करणे आव यक आह.े  

10. अजाम ये दलेली मािहती चुक ची आढळ यास डा िश यवृ ी दे यात येणार नाही.  
11. डा िश यवृ ीचा वापर डा िवकासासाठी करणे आव यक आह.े  
12. डा िश यवृ ी िमळणेबाबत िव ाथ  खेळाडूंस ह  सांगता येणार नाही.  
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13. िव ाथ  खेळाडू हा गतवष  उ ीण झालेला असावा. तसेच तो चालू वषात िश ण घेत 
असावा.  

14. डा िश यवृ ीचे अज हे िव ा याना मोफत दे यात येतील.  
15. डा िश यवृ ी अजाचे वाटप व ि वकृ ी द.१ ऑग ट ते ३१ ऑग ट (सावजिनक सु ीचे 

दवस वगळून) या कालावधीत कर यात येईल. तथािप याम ये बदल कर याचा अिधकार 
मा.महापािलका, आयु  यांना राहील.  

16. िविवध खेळात ािव य िमळिवले तरी डा िश यवृ ी एकदाच दे य राहील.  
17. डा िश यवृ ी मंजुर अथवा नामंजूर कर याचा अिधकारी मा. महापािलका आयु  यांना  

राहील.  
18. डा िश यवृ ी या धोरण, िनयम व अटीम ये बदल कर याचा अथवा वाढ कवा घट 

कर याचा अथवा िशिथल कर याचा अिधकार मा. महापािलका आयु  यांना राहील. 
२) रा ीय व आतंररा ीय डा पधत सहभागी झाले या सव वयोगटातील  खेळाडूंना आ थक 

सहा य अथवा डा िश यवृ ी अदा करणे बाबतचे धोरण  
          मा.महापािलका ठराव .१०८३ द.१८/०२/२०११ अ वये रा कुल/एिशयन/ 
ऑिल पक सहभागी झाले या खु या व र  गंटातील खेळाडूंना  डा िश यवृ ी अदा 
कर यात येईल तसेच “रा ीय व आतंररा ीय खेळाडूंना अथसहा य” हे लेखािशष सन 
२०११-२०१२ या आ थक वषापासून न ाने सु  क न सदर लेखािशषावर तरतुद र.  
१०,००,००० उपल ध क न देणेची िशफारस करणेत आली आह.े याम ये प  अ-६ 
मधील अ. .३ तसेच आतंररा ीय पधा व अ. .४ पधा काराम ये SAF (सॅफ गेम) 
Winter Olympic या पधाचा समावेश करणेची दु ती क न, या दु तीसह या माणे 
यास मा यता दे यात यावी अशी िशफारस करणेत आली आह.े याम ये योगासन व 

म लखांब  या खेळांचा समावेश कर यात यावा, रा ीय कवा आतंररा ीय डा पधत 
या पधकांची िनवड होईल व जे पपरी चचवड म.न.पा.मधील ५ वष रिहवासी 

असतील, अशा पधकांचा व म.न.पा. या डा बोिधनीतील िव ा यापैक  यांची 
पधत िनवड होईल अशा िव ा याचा सव खच म.न.पा. तफ करणेची, १ जुन ते ३० जुन 

व १ िडसबर ते ३१ िडसबर या मिह याम ये िन या िन या रकमेचे वाटप करणेची दु ती 
क न यासह या माणे मा यता दलेली आह.े याम ये Winter Olympic वगळून 
कायवाही करावी. 
 

अटी व िनयम –  
1. पपरी चचवड महानगरपािलका ह ीतीलच रा ीय व आंतररा ीय डा पधम ये 

सहभाग व ािव य िमळिवले या खु या व र  खेळाडूंना आ थक सहा य व डा 
िश यवृ ीचा लाभ घेता येईल.  

2. आ थक सहा यासाठी अजदार हे पपरी चचवड म.न.पा. ह ीतील कमान ५ वष रिहवासी 
असणे आव यक आहे. याबाबत अजा सोबत वा त ाचे पुरावे सादर करणे आव यक आह.े 
(उदा.आधार काड, रेश नग काड स य त) 
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3. रा ीय व आंतररा ीय खु या व र  गटातील खेळाडूंना आ थक सहा य अथवा डा 
िश यवृ ी याचा लाभ घे यासाठी, याने िविहत नमु यात अज सादर करणे आव यक आह.े 
संपुण मािहती भरलेला अज संबंिधत रा य/रा ीय तरावरील खेळ संघटने माफत पाठिवणे 
आव यक आह.े संबंिधत संघटने माफत अज न आ यास याचा िवचार केला जाणार नाही. 

4. रा ीय व आंतररा ीय खु या व र  गटातील खेळाडूंना आ थक सहा य अथवा डा 
िश यवृ ी यासाठी संबंिधत खेळ संघटनेचे माणप , मेड स यांचे मूळ ती दाखवून याची 
झेरॉ स त स य त क न सादर करणे आव यक आह.े  

5. अजाम ये दलेली मािहती चुक ची आढळ यास आ थक सहा य दले जाणार नाही. 
फसवणूक क न आ थक सहा य अथवा डा िश यवृ ी घेत यास ती कायदेिशर कारवाई 
क न वसूल केली जाईल.  

6. रा ीय व आंतररा ीय खेळाडूंना आ थक सहा य अथवा डा िश यवृ ी हे या वष  
ािव य िमळिवलेले आहे. या वष  अथवा या या पुढ या वष पुरती मया दत रािहल. ती 

एकदाच िमळेल कायम व पाचे आ थक सहा य दे य राहणार नाही.  
7. रा ीय व आंतररा ीय खु या व र  गटातील खेळाडूंना आ थक सहा य अथवा डा 

िश यवृ ी खालील माणे रािहल. 

अ. . पधा कार 
ावयाच ेआ थक सहा य 

ावयाची डा 
िश यवृ ी र. . सुवण 

पदक 
रौ य 
पदक 

कां य 
पदक 

1 
ऑ लिपक/ वटर ऑ लिपक  पदक िवजेता खेळाडू, 
जागितक अ ज यपद डा पधा पदक िवजे या 
खेळाडू 

3,00,000 2,00,000 1,00,000 --- 

2 
आतंररा ीय डा पधा पदक िवजेता (रा कुल डा 
पधा, आिशयाई डा पधा/एिशयन वटर 

चँि पअनिशप  ) 

2,00,000 1,00,000 50,000 --- 

3 
रा ीय डा पधा पदक िवजेता (संबिधत डा  
संघटने माफत घेत या जाणा या वा षक रा ीय 
अ ज यपद डा पधा िवजेता खेळाडू) 

1,00,000 50,000 30,000 --- 

4 
आतंररा ीय डा पधा, जागितक अ ज यपद डा 
पधा सहभागी खेळाडू (ऑ लिपक रा कुल डा 
पधा, आिशयाई डा पधा) 

--- --- --- 20,000 

5 
रा ीय डा पधा, रा ीय अ ज यपद डा पधा 

सहभागी खेळाडू (संबिधत डा  संघटनेमाफत 
घेत या जाणा या वा षक रा ीय अ ज यपद डा 

पधा) 

--- --- --- 10,000 
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8. आतंररा ीय जागितक मानांकन डा पधत ािव य िमळिवले या खेळाडंूनी संबंिधत डा 
संघटने माफत अज के यास, अशा खेळाडूंनाही वरील माणे आ थक सहा य देय 
रािहल.(उदा.बॅड मटन, लॉन टेिनस,बुि दबळ इ.)  

9. रा ीय व आंतररा ीय खु या व र  गटातील खेळाडंूना आ थक सहा य अथवा डा 
िश यवृ ीअदा करणे बाबतचा िविहत नमू यातील अज म.न.पा.संकेत थळाव न उपल द क न 
घेतायेईल  

10. िविवध खेळात रा ीय व आंतररा ीय खुला व र  गटातील खेळाडू हणून ािव य िमळिवले तरी 
एका आ थक वषात एकदाच आ थक सहा य अथवा डा िश यवृ ी दे य रािहल.  

11. वृ प ात जािहरात िस द क न, रा ीय व आंतररा ीय खु या व र  गटातील खेळाडंूना आ थक 
सहा य अथवा डा िश यवृ ी बाबतचे अज वाटप व वीकृती दनांक-1 ते 31 िडसबर  
(साव.सु ी, सा ा.सु ी वगळून) कायालयीन कामा या दवशी कायालयीन वेळेत सकाळी 10.00 ते 
5.45 या वेळेत केले जाईल. तथािप या कालावधीत व वेळेत  बदल कर याचा वा मा. थायी 
सिमती सभे या मा यतेने थेट आ थक सहा य देणेचा अिधकार मा.महापािलका आयु  यांना 
रािहल.  

12. रा ीय व आंतररा ीय खु या व र  गटातील खेळाडूंना आ थक सहा य अथवा डा िश यवृ ी या 
बाबतचे धोरण, िनयम, अटी - शत म ये बदल करणे अथवा वाढ करणे अथवा िशिथल अथवा 
आ थक सहा य, डा िश यवृ ी नामंजूर करणे इ. िनयमातील बदल शासन मा यतेनंतर अमंलात 
आण यात येतील.  

13. रा ीय व आंतररा ीय खु या व र  गटातील खेळाडंूना आ थक सहा य अथवा डा िश यवृ ी 
घेणेपुव  संबंिधत खेळाडूने  र. .100 या टॅ प पेपरवर िविहत नमू यात करारनामा क न ावा 
लागेल.  

14. ऑ लिपक पधा, जागितक अ ज यपद डा पधत सांिघक संघास िवजेतेपद िमळालेस, या 
संघात पपरी चचवड शहरातील खेळाडंूनी ितिनिध व के यास, अशा खेळाडूस आ थक सहा य 
अथवा डा िश यवृ ी देय रािहल.  

15. रा ीय डा पधा, रा ीय अ ज यपद डा पधत सांिघक संघास िवजेतेपद िमळालेस, या 
संघात पपरी चचवड शहरातील खेळाडंूनी ितिनिध व के यास, अशा खेळाडूस आ थक 
सहा य, डा िश यवृ ी देय रािहल.   

16. ऑलिपक पधा, आिशयाई डा पधा व रा कूल डा पधा या पधत खेळ या जाणा या खेळ 
कारासाठीच सदर रा ीय व आंतररा ीय खु या व र  गटातील खेळाडंूना आ थक सहा य अथवा 
डा िश यवृ ी दे य रािहल.  

17. डा व युवक सेवा संचालनालय, महारा  शासन यांनी मा यता दले या पैक  खालील 
खेळामधील तसेच रा ीय व आंतररा ीय खु या व र  गटातील खेळाडंूना आ थक सहा य अथवा 

डा िश यवृ ी दे य रािहल. शासन मा यते ित र  देशी/िवदेशी खेळांचे रा ीय व आंतररा ीय 
खु या खेळाडंूना आ थक सहा य अथवा डा िश यवृ ी दे य राहणार नाही. 
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अ. . खेळाच ेनाव अ. . खेळाचे नाव 

1   टेबल टेिनस 16 जलतरण 

2   बॉल बॅड मटन 17 ो बॉल 

3   लॉन टेिनस 18 हॉिलबॉल  

4   कॅरम 19 कु ती 

5   धनुिव ा 20 मैदानी पधा 

6   नेटबॉल 21       िज ॅि टक 

7   शु टग(नेमबाजी) 22 सायक लग 

8   हॉक  23 बा केटबॉल 

9   बॅड मटन 24 बुि दबळ 

10   खो-खो 25 हॅ डबॉल 

11   फे सग (तलवारबाजी) 26 युदो 

12   सॉ टबॉल 27 फुटबॉल 

13   बेसबॉल 28 बॉडी िब डग 

14   बॉ सग 29 कब ी 

15   वेटिल टग 30 केट 
३) आंतररा ीय तरावरील सव वयोगटातील खेळाडूंना पधत सहभागी हो यासाठी आ थक 
सहा य करण.े 

म.न.पा. प रसरातील जे खेळाडू एिशयन, रा कुल, कॉमनवे थ ऑिल पक अशा नामां कत 
आंतररा ीय पधत सहभागी होतात. अशा खेळाडूंना वास खचासाठी िवमान भा ा या ५०% 
कवा कट चाजस, वेश शु क, िनवास, भोजन इ. करीता कमाल .२०,००० दे याचा िनणय 

शासनाने घेतला आह.े याम ये बदल क न खेळाडूंना वासखच, वेश शु क, िनवास, भोजन इ. 
खचा या ७५% कवा जा तीत जा त .१,००,००० अथसहा य दे यात याव.े तसेच महारा  
बाहेर होणा-या रा ीय पधासाठी २५,०००/-पे ा खच असेल तर आ थक सहा य करावे.  

िनमंि त पधसाठी जाणा-या आंतररा ीय खेळाडूसाठी सदर आ थक सहा य देय राहणार 
नाही. महारा  शासन, क  सरकार अथवा पपरी चचवड म.न.पा. यापैक  एकाच ािधकृत 
सं थेकडून पधा वास, िनवास, भोजन खच देय रािहल. तसेच लेखी प  संबंिधत रा य, रा ीय 

डा संघटनेकडून देणे बंधनकारक रािहल. 
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िनयम व अटी –  
 

1. पपरी चचवड महानगरपािलका ह ीतीलच शासना या मा यता ा  आंतररा ीय डा 
पधम ये सहभागी झाले या खु या व र  गटातील खेळाडूंना आ थक सहा य कर यात 

येईल. 
2. आ थक सहा यासाठी अजदार हे पपरी चचवड म.न.पा. ह ीतील कमान 5 वष रिहवासी 

असणे आव यक आहे. याबाबत अज सोबत वा त ाचे (आधारकाड़, रेशन काड) पुरावे 
सादर करणे आव यक आह.े 

3. अजदारांचे वय २८ वषापे ा जा त नसावे. 
4. आंतररा ीय खु या व र  गटातील खेळाडूंना आ थक सहा य याचा लाभ घे यासाठी, याने 

िविहत नमु यात अज सादर करणे आव यक आह.े  
5. अजाम ये दलेली मािहती चुक ची आढळ यास आ थक सहा य दले जाणार नाही. 

फसवणूक क न आ थक सहा य घेत यास कायदेिशर कारवाई क न वसूल केली जाईल 
6. आंतररा ीय खु या व र  गटातील खेळाडूंना आ थक सहा य घेणेपुव  संबंिधत खेळाडूने  

र. .१०० या टॅ प पेपरवर िविहत नमू यात करारनामा क न ावा लागेल.  
7. सदर आ थक सहा याचा लाभ महारा  शासन अथवा महानगरपािलका एका सं थेकडूनच 

घेता येईल याबाबत लेखी ावे लागेल.  
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भाग-१ – ई – खेळाडू द क योजना 
 महानगरपािलका काय े ात डा िवकासा या उ ासाठी रा या या पिह या धोरणात 

सुचिवले या महारा  शासन नगरिवकास िवभाग यांचेकडील प रप क .जी.ई.एन.१०९८/ क-२१/९८ 
नवी- २४ मं ालय मुबंई ४०००३२ दनांक ९ माच, १९९८ या शासन िनणयानुसार द क योजना  
लागू कर यात आली आहे. िविवध खेळा या खेळाडंूना कवा संघाला द क घेणे इ. बाबीवर खच कर यास 
मंजूरी दली आहे.  

“ महारा  शासन, नगरिवकास िवभाग, प रप क . जी.ई.एन.१०९८/ ा. .-२१/९८/निव-२४ 

मं ालय, मुंबई-४०० ०३२ द. ९ माच १९९८ म ये, (दोन) महानगरपािलकांनी/नगरपािलकांनी आप या 
वा षक खचापैक  िविश  ट े  (५) ट े  खच डा े ासाठी करावा असे बंधन असावे असे नमूद आहे. 
यानुसार म.न.पा.ने एकूण वा षक खचापैक  ५ ट े  खच डा े ासाठी कर यासाठी आव यक ती तरतूद 

करावी, यामधून सव कार या डा सुिवधा, िविवध कार या डा पधा तसेच डा सुिवधा, डा 
पधावर होणारा सव कार या खचाचा समावेश असावा,” याक रता अंदाजप कात वंत  तरतूद करणेत 

यावी. 

योजनेचे उ े – या धोरणात खेळाडूंचा दजा सुधारणेवर ल  क ीत करणेचे उ  असून 
खेळाडूंना तं शु द आव यक सािह य, सुिवधा, ो साहना मक मानधन देणेबाबत महापािलका 
यांनी पुढाकार घेणे आव यक आह.े पपरी चचवड महानगरपािलका प रसरातील िव ाथ  खेळाडू 
मधील उ कृ  खेळाडू तयार कर या या दृ ीने म.न.पा. या वतीने खेळ व संघ द क घेणे ही योजना 
न ाने सु  करणे. 
अटी व िनयम –  

1. खेळाडू द क योजनेत सुरवातीस १० खेळ िनवड यात आले आहेत. केट, हॉक , कबडडी 
बॅड मटन, रायफल शु टग, जलतरण, कु ती, बॉ सग, मैदानी खेळ, खो-खो,रोलर के टग  
या खेळासाठी राबिव यात यावी.  

2. खेळाडू द क योजनेसाठी पपरी चचवड प रसरातील, रा ीय, आंतररा ीय व ऑल 
इंडीया युिन ह सटी खेळाडूंकडून अज दले या मुदतीत मागिव यात येईल.  

3. सदर खेळाडू म.न.पा. ह ीतील कमान ५ वष रिहवासी असावा याकडे आधारकाड, 
रेश नग काड असणे आव यक आह.े 

4. या खेळाडंूना म.न.पा.कडून संबंिधत खेळाचे सािह य ( कट), खेळाडूंना सकस आहार, दुध 
अथवा ठरािवक आहार भ ा दे यात यावा. तसेच खेळाडूनी मागणी केले माणे डा 
सािह य, डा सािह याचे कट, डा गणवेश इ.पुरिव यात यावे.  

5. द क योजनेसाठी वयाची अट ही २८ वष असावी. 
6. या योजने अंतगत डा िश णासाठी ये या जा यासाठी िव ाथ  खेळाडूंना म.न.पा.कडून 

पी.एम.पी.एम.एल. मोफत बस पास सुिवधा ावी.  
7. या योजने अंतगत रा ीय तर डा पधत सहभागी, ािव य िमळिवले नंतर यांना 

म.न.पा. िनयमानुसार डा िश यवृ ी अदा कर यात येईल.  
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8. खेळाडू द क योजने क रता रा य तरीय िव य, रा ीय तर व आंतररा ीय तरावर 
सहभाग खेळाडूंचा समावेश करणेत येईल.  

9. खेळाडू द क योजनेत रा ीय तर डा पधसाठी िनवड झाले या खेळाडूंना लाभ 
दे याक रता एक सिमती नेमावी, या डा सिमतीत खालील माणे सद य नेमावेत. 

 मा.महापौर 
 मा.आयु  
 मा.अित र  आयु ,  
 मा.सभापती, डा सिमती अथवा १ सद य, डा सिमती  
 मा.सहा यक आयु ( डा),  
 मा.िश णािधकारी(मा यिमक िश ण)  
 संबंिधत खेळाचा अजुन पुर काराथ  अथवा िशव छ पती पुर काराथ  

अथवा माजी आंतररा ीय, रा ीय खेळाडू इ.यापैक  कोणीही आप या 
शहरात नसेल तर उदयो मुख खेळाडूंचा िवचार करताशहराबाहेरील पण 
आप या शहरात येऊन मागदशन , े नग देणा-याचा िवचार केला जाईल  

 डा अिधकारी  - सद य सिचव 
 संबिधत खेळाचा डा पयवे क  

 

10. द क योजनेसाठी आले या अजावर िनणय घेऊन िनवड करणे व य  लाभ दे याक रता 
वरील सिमती नेम यात आली आह.े सिमतीचा िनणय अंितम रािहल.  

11. याकामी फिजओथेरपी, मानसोपचार व डा वै क अशा वै क य सुिवधा पुरिवणेत येतील.  
12. म.न.पा.चे ४ डा िश ण क ाम ये याकामी सव आव यक या सुिवधा उपल ध कर यात 

आ या आहेत. 
1. कै.अ णासाहेबमगर टेिडयम,नेह नगर- केट/रायफलशु टग/बॉ सग/जलतरण/ 

कब ी/खो-खो 
2. हॉक  पॉिल ास मैदान, नेह नगर -  हॉक .  
3. संत ाने र डा संकुल, इं ायणीनगर - मैदानी खेळ/बॅड मटन  
4. ी मोरया गोसावी डांगण, चचवड - कु ती  

13. खेळाडू द क योजनेसाठी साईचे िश क उपल ध न झालेस, व र  रा ीय, आंतररा ीय 
अथवा एन.आय.एस. िश काची नेमणूक  कर यात येईल. 

14. रा ीय, आंतररा ीय व ऑल इंिडया युिन ह सटी खेळाडूंना डा िश यवृ ी, खेळाडू द क 
योजनेचा लाभ दे यात येईल.  

15. म.न.पा. माफत ठरािवक खेळांची िनवड क न, तेच खेळ िवकिसत कर यात येतील.  
16. खेळाडू द क योजनेत अंध, अपंग, मुकबधीर, मितमंद यांचेतील रा य, रा ीय, आंतररा ीय 

खेळाडूंनाही याचा लाभ दे यात येईल.  
17. खेळाडू द क योजनेचा लाभ घेताना खेळाडूने गैरवतन के याचे आढळ यास कोणती ही 

पूवसूचना  न देता या खेळाडूला द क योजनेतुन वगळ यात येईल. 
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18. खेळाडू द क योजने अंतगत सिमती या दर ३ मिह याने सभा आयोिजत के या जा ात व 
यात योजनेचा आढावा घेतला जावा.. 

19. एका खेळाडूंस एका आ थक वषात डा िश यव ी खेळाडू द क योजना अथवा डा 
बोिधनी या पैक  एकाच म.न.पा योजने या खेळाडूला लाभ घेता येईल 

20. खेळाडू द क योजनेम ये अजदाराने खोटी मािहती द यास अजदाराचा वेश र  करणेत 
येईल व यावर म.न.पा. कडून झालेला खच व र. .१,००० दंड वसूल करणेत येईल.  

21. खेळाडू द क योजनेत आव यक वाढ कवा बदल कर याचा िनणय मा.आयु  यां याकडे रािहल. 
22. खेळाडू द क योजनेत िनवड झालेला खेळाडू जर नोकरी / वत: वसाय करत असलेस या 

खेळाडूस द क योजनेचा कोणताही लाभ दतेा येणार नाही. 
23. सलग २ वषात ािव य न िमळिवलेस  सदर खेळाडूस या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही   
24. खेळाडू द क योजनासाठी, महारा  शासन, डा व युवक सेवा संचालनालय यांचे तफ आयोिजत  

रा य तरीय शालेय डा पधत सहभागी झाले या SSC बोड, CBSC BOARD, अंध व अपंग 
      शालेय िव ाथ  तसेच इंटर युिनव सटी, आंतर िव ापीठ (रा ीय) तरावर सहभागी झालेले खेळाडू  
     तसेच रा ीय शालेय डा पधा नॅशनल कूल गेम/ कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंिडया तफ आयोिजत 
     रा ीय शालेय डा पधत सहभागी झाले या खेळाडंूनाच लाभ घेता येईल. फेडरेशनमाफत घेतले या  

रा य/रा ीय डा पधत सहभागी झाले या खेळाडंूना याचा लाभ घेता येणार नाही.”. 
25. सलग २ वषात ािव य न िमळिवलेस सदर खेळाडूस या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.  
     खेळाडू द क योजने अंतगत खेळाडंूना बाहेरील िविवध डा पध साठी पाठिव यात येईल. यां या  
    सोबत १ डा िश क/मागदशक/ िश क पाठिवला जाईल यांना   िवभाग,रा य,रा ीय शालेय  
    डा पधसाठी िनवड झाले या िव ाथ  खेळाडंूना /तसेच डा िश क/मागदशक/ िश क  यांना   
    या माणे वास भ ा दला जातो या माणे वास भ ा दे य राहील. तसेच दैिनक भ ाही 
     या माणेच दे य राहील. 
२६ . खेळाडू द क योजने अंतगत लाभ घेणा-या खेळाडंूना सव कार या डा सुिवधा उदा. आहार  
       भ ा, डा गणवेश,पी.एम.पी.एम.एल. बस पास या द या जाणार  अस यामुळे यांना येथून पुढे  
      ,शालेय डा िश यवृ ीचा लाभ देता येणार नाही. या मजकुराचा समावेश करावा. 
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भाग-१ – फ  - डा िश ण क  
१) म.न.पा. प रसरात डा सुिवधा ठकाणी िविवध खेळांचे उ हाळी, िहवाळी, िश ण 

िशबीर आयोिजत करणे.  
      २)कै.आ णासाहेब मगर टेिडयम येथे केट मैदान िश ण क  सु  करण.े  
अटी व िनयम –  

1. याकामी आव यक वयोगटा माणे म.न.पा. प रसरातील व प रसरा बाहेरील िव ा याची 
िनवड चाचणी घेऊन केट िश णाथ ची िनवड करणे. 

2. याम ये म.न.पा. शालेय िव ा याना सवलती या दरात िश ण दले जाईल. 
3. खाजगी शाळेतील िव ा याना दरमहा िश ण फ  र. .५०० रािहल.  
4. िश णा या वेळ मुलां या शाळा व कॉलेज या वेळ पा न ठरिव यात येईल.  
5. याकामी आव यक डा सािह य म.न.पा.कडून पुरिवले जाईल. 
6. याकामी िश णाथ ने िवहीत नमु यात अज, मागदशका या, मु याधापका या सहीने सादर 

करावेत. 
7. केट िश णाथ ने िश णासाठी वत: या जबाबदारीवर यावे लागेल.  
8. केट िश णाथ  यां या दर मिह याला बाहेरील संघ / लब यां या समवेत वयोगटानुसार 

सामन ेठरिवले जातील, या साम यांम ये िश णाथ ने उपि थत राहणे बंधनकारक आह.े  
9. म.न.पा केट िश ण क ात जा तीत जा त खेळाडूंनी सहभाग घेणेकामी केट पयवे क 

यांनी य  करणे आव यक आह.े  
10. सु वातीला १३ वष वयोगटातील  पयत वयोगटातील मुले घेऊन यांना वषभर केट 

िश ण देणे आव यक आह.े पुढे या मुलांना सराव सामन,े महारा  केट असोिसएशनचे 
सामन,े इतर होणा-या टुनामट म ये सहभागी क न यांना ो सािहत करणे आव यक आह.े 
तसेच या प रसरात मुल चे केट िश ण क  सु  करावे. 

11. मुल या िश णा करीता डा मागदशकाची नेमणूक कर यात यावी. 
२)  साहसी डा कारांना उ ेजन देणे -  
महारा  शासन डा धोरण सन २०१२ नुसार म.न.पा. डा धोरणात साहसी डा 

काराचा समावेश केला आह.े साहसी डा कार ही काळाची गरज आह.े आप कालीन प रि थतीत 
यांचा जा त फायदा होतो. शालेय तरावर िव ा याना साहसी डा कार िशकिवणे ही स या 
काळाची गरज आहे व यासाठी म.न.पा.ने डा धोरणात या साहसी कारांचा समावेश कर याचे 

ठरिवले आह.े 
उ े -  

भाग-१ – वॉल लाय बग हा डा कार शालेय तरावर खेळणे तसेच कै.अ णासाहेब मगर 
टेडीयम येथील लाय बगची दु ती होऊन याचा वापर हावा व पपरी चचवड म.न.पा.चा 

भौगोिलक प रि थतीचा िवचार क न भिव यात ६ लाय बग वॉल बांधणे. तो पयत सरावासाठी 
मोबाईल लाय बग ारा िश ण सु  करण.ेभिव यात उपल द होणा-या अंदाजप क य 
तरतुदीनुसार एकूण १० लाय बग वॉल उभार यात येतील. पधा आयोजन, नोकरी समावेश, बस 
सेवा व पा रतोिषक यांचा िवचार भिव यात कर यात येईल. 
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भाग-२ – अँड हचर पाक - अँड हचर पाक उभार यात यावे, हणजे साहसी खेळांचा सुरि तपणे 
आनंद लुटता येईल. याकरीता मु यत: एरो पो स/वॉटर पो स व माऊंटेिनअर ग अँड अलाईड 
यांचा समावेश हावा. या पाकसाठी यो य जागा असावी. जेणेक न नाग रक व खेळाडू या 
सुिवधांचा जा तीत जा त वापर करतील. यामुळे याचा चार व सार होईल व पािलकेला 
उ प ही िमळू शकेल याकामी भिव यात िवचार कर यात येईल. 

भाग-३ – इतर अँड हचर पो स – पधा मक व अ पधा मक असे वग करण क न या इ हट या 
पधा घेणे श य आह,े यां या पधा घेऊन इतर इ हटचे ा याि क दाखिव याचा य  
हावा. यामुळे या खेळांना मो ा माणात ो साहन िमळेल. तसेच िश ण राबिवणे, साहसी 

स ाह भरिवणे व साहसी डा कारांना पुर कार दे यात यावेत. मोिहमांसाठी आ थक मदत 
तसेच सािह य खरेदी व इतर बाब साठी आ थक मदत कर यात यावी याकामी भिव यात 
िवचार कर यात येईल. 

भाग -४ -ऍड हटर पोटस् ही काळाची गरज आहे. साहसी डा कारांमुळे नेतृ व गुणांचा     िवकास,   
      धैय,   िचकाटी, क पकता, साहसीवृ ी, िनसगाशी एक पता, सकारा मकता, सांिघक भावना जणे इ.  
       बाब चा िवकास होतो. आप कािलन िश णात व सेवेत देखील ऍड हचर पोटसचा मोलाचा वाटा  
       आहे या दृ ीकोणातून महारा  शासनाने देखील निवन धोरणानुसार ऍड हचर पोटस् ला िवशेष  
       ाधा याने िवचारात घेतलेले आहे. महारा  शासना या या धोरणाशी सुसंगत असे धोरण प. च.  
        मनपाने राबिव याचे ठरिवले आहे. यासाठी ऍड हचर पोटस् ला िवशेष ाधा याने िवचारात घेऊन  
      डासाठी खच कर यात येणा-या एकूण रकमे या दहा ट े  र म सव ऍड हचर पोटस् साठी खच  
      कर यात यावी.भिव यात उपल द होणा-या अंदाजप क य तरतुदीनुसार ,मंजूर उपसुचन े माणे  
             अंमलबजावणी करणते  येईल  
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भाग-१ – ग – अनुदान े
अ - अनुदान अदा करणे -  

मा.महापािलका सभा ठराव .३०६ द.१८/०३/२००८ अ वये पपरी चचवड 
महापािलका प रसरातील(ह ीतील)ख-या अथाने मानव िहता या दृि केनातून काम करणा-या सव 
सं था/साव. ट इ यादी मतीमंद, अंपग, अंध कु रोगी, मुकबधीर, वृ दा म, अनाथालय अशा 
सं थाना मा.आयु  यांनी सम  पाहणी क न चांगले काम करणा-या सं था संगी अटी शत  
िशिथल क न चांगले काम करणा-या सं थाना यांची मागणी ल ात घेता य  पाहणी क न 
तेथील सं या व इतर बाबी ल ात घेता ऑडीट या अटी व शत  िशथील क न अनुदान मंजूर 
कर याचे अिधकार मा.आयु  यांना दले आहेत.  या ठरावा माणे दरवष  ठरावात नमुद काय 
करणा या सं थाना कमाल र. .२,९९,००० पयत अनुदान दले जाईल. वैयि क स अनुदान 
अदा करता येणार नाही. 
       म.न.पा.प रसरातील साव.सं था/मंडळे यांना ावयाचे अनुदान याबाबत खालील माणे 
िनयम ठरिव यात आले आहेत. 
1. खालील येय धोरणाचे वणन व यांना सहा य करणा-या सव कवा काही सं था/ मंडळे यांना 

म.न.पा. ठरिवल या माणे ऐि छक अनुदान देता येईल  
अ) ाथिमक िश ण तसेच अंध मुकबिधर व अपंग मुलांची देखभाल व िश ण  
ब)मा यिमक िश ण तसेच सं हालये,तांि क शाळा,वाचनालये, थांलये,उ ोग  
शाळा,यां या इमारतीचे बांधकाम  व सािह य खरेदी  
क) डा व ायामशाळा  
ड)सामािजक सेवा,बालक याण क ,आरो य क  तसेच पाळणाघरे,पूव ाथिमक शाळा, 
बालवाडया, बालनाटय क ,बालसािह य, थांलय या सारखे मािहलांनी चालिवलेले 
सामािजक व शै िणक उप म  
इ)गरीब व अनाथ ,बिह कृत ि या व गु हेगार यांचे पुनवसन  
फ) णालये, दवाखाने, कु रोग, शुषु ा क  मनो णालये, सुितगृह यासारखे सं था 
वै कय मदत कवा अशा कारचे कोणतीही सव सामा य मदत याची गणना 
सामािजक सुरि तता,आरो यसुिवधा कवा मागदशन यां या वाढीसाठी होईल.  

2. सावजिनक िहतापे ा खाजगी िहतासाठी जर एखादी सं था अथवा मंडळ कायरत असेल तर 
अशा सं थांना कोण याही कारचे अनुदान िमळणार नाही.  

3. सोसायटी रिज टेशन ऍ ट १८६० चा २१ कवा बॉ बे पि लक ट ऍ ट या दो हीपैक  
कोण याही काय ा वये जर एखादी सं था अथवा मंडळाची न दणी झाली नसेल तर अशा 
सं थेला अथवा मंडळांना पये २०० पे ा अिधक अनुदान िमळणार नाही. तथािप 
तारत यानुसार या िनयमातील तरतूद म.न.पा. िशिथल क  शकेल परंतू अशा कारचा ठराव 
मा. थायी सिमती व मा.महापािलका आयु  यां या िशफारशीने मंजूर हावयास हवा तथािप 
जर एखादी सं था अथवा मंडळ एखा ा िवशेष काय ानुसार थापन झाले असेल तर हा िनयम 
अशा सं थांना लागू होणार नाही.  
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4. पपरी चचवड शहरा या ह ीत राबिव या जाणा-या उप मावरच म.न.पा. ने दलेले अनुदान 
मयादीत रािहल.  

5. अनुदानाचा उपयोग या वष  करावयाचा आहे यां या गत वषाचे सं था/मंडळ यांना सव 
मागाने िमळणा-या एकुण उ प ा या म.न.पा.ने दले या अनुदाना या ित र  एक तृितअंश 
पै ा जा त उ प (अनुदान) कोण याही प रि थतीत िमळणार नाही.  

6. जर म.न.पा.स असे आढळले क ,एखादी िविश  सं था कवा मंडळ अशा सेवा अथवा सुिवधा 
पुरिवत असले क , या सावजिनक िहता या दृि ने आव यक नाही तर अशा सं थेस अनुदान 
दले जाणार नाही.  

7. या सं था अथवा मंडळां या वेशाची अट धा मक िशकवणुक स उपि थत राह याची असेल 
अथवा जर याचे उप म असतील क , यामुळे धमातरांचा चार होत असेल तर अशा 
सं थानाही अनुदान दले जाणार नाही.  
अ)जी सं था अथवा मंडळाम ये अ पृ यता पाळली जात असेल तर या सं था अनुदान दले 
जाणार नाही.  

खालील गो ी िवचारात घेऊन अनुदान दले जाईल  
1) सोसायटी रिज ेशन ऍ ट १८६० चा २१ कवा इतर काय ाने न दणी झाले या सं थेसच 
भांडवली खच अथवा िविश  कारणासाठी अनुदान दले जाईल या कारणासाठी अनुदान आव यक 
आहे या अनुदानाची र म ही सं था अथवा मंडळ यांची अ थक प रि थती पा न म.न.पा.ठरिवल 
तथािप या कारणासाठी लागणा-या अनुदानातील र म एकुण खचा या १/२ पे ा जा त नसेल 
असे अनुदान खालील अटीवर दले जाईल.  
अ) अनुदान घेणा-याने िविश  कारणासाठी मंजूर झाले या अनुदाना या िविनयोगासंबंधी पपरी 
चचवड महानगरपािलकेशी  करार केला पािहज े 
1. अनुदान कोण या गो ीसाठी व हेतूसाठी पािहजे आहे व याच गो ीसाठी व हेतूसाठी वापरले 

जाईल याचा प  उ लेख करारात असावा.  
2. सदर अनुदान िविश  कालमयाद ेक रताच वापरले जाईल  
3. जे अनुदान या कालमयादेम ये खच करणे आव यक होते व या कारणासाठी खच करावयाचे 

होते तथािप शेवटी या अनुदानाचा काही भाग िश लक राहीला असेल तर तो परत केला जाईल 
असा प  उ लेख असावा. तसेच भांडवली खचा या बाबतीत िन यापे ा जा त खच 
करावयाचा असले या र मेपे ा जा त अनुदान दले गेले असेल तर करारात दले या 
कालमयादा संप यानंतर यो य वेळी पपरी चचवड म.न.पा.स परत करणे आव यक आह.े  

टप -१) ठर या माणे ठरािवक कालावधीनतंर पपरी चचवड महानगरपािलका मु यलेखा 
प र कांना  अनुदाना संबंिधत अटी या पूततेचा दाखला सादर कर याची ाथिमक 
जबाबदारी अनुदान घेणा-यावर राहील. यासाठी महापािलका मु यलेखा प र कांस 
अनुदान घेणा-याने यो य कालावधीम ये    दले या अनुदानातून खच केलेबाबतचे अहवाल 
व लेखी िनवेदन देण आव यक रािहल िनयम मांक: ५ व ९ हा भांडवली खच अथवा 
िविश  कारणासाठी घेतले या अनुदानास लागू राहणार नाही.  
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२) वर उ लेख केलेली िविश  कालमयादा यो य कारण अस यास अनुदान घेणा-यां या 
िवनंतीनुसार मा. थायी सिमती यो य कालावधीपयत कालमयादा वाढवू शकेल. 

१) एखा ा सं था व मंडळा या चालू खच भागिव यासाठी खालील अटीवर वा षक अनुदान 
िमळेल.  
 

अ)  या सेवा कवा सुिवधा उपल ध करणेसाठी फ  कवा र म वसूल केली जात असेल तर 
अशा वेळी अनुदान िमळणार नाही तथािप नाममा  र म घेऊन अशा कार या सुिवधा 
द या जात असतील. अशा सं थांना/मंडळाना सुट राहील.  

ब)  या सं था अथवा मंडळां या मागील ३ वषा या जमाखच त याम ये या येक वष  
द या जाणा-या अनुदाना या १/२ र मे इतक  िश लक दाखिवली गेली असेल तर अशा 

सं थाना अनुदान दले जाणार नाही.  
क)  जर असे आढळले क ,उप म यो य कारे राबिवले जात नाही व पैशाचा यो य वापर होत 

नाही कवा असे आढळले क , या हेतू करीता अनुदान घेतले व या करीता वापरले गेले 
नाही अथवा याचा गैर वापर झाला आहे अशा वेळी अनुदान दले जाणार नाही.  

ड) जर एखा ा िविश  वगातील लोकांना अशा सुिवधा कवा सेवा द या जात असतील क  
याक रता यांना पैसे खच करणे परवडत असतील अशा वेळी अनुदान दले जाणार नाही.  

इ) अनुदान ठरिवताना म.न.पा.ने दलेले भाडेकर इ यादी तील सुट ल ात घेतली जाईल.  
फ) जर एखा ा सं थेस या वषा या अदांजप कात खास कवा आवत  अनुदानाची तरतूद 

मंजूर केलेली असेल तर अनुदान िमळणार नाही.  
८) जर शासनाने एखादी िविश  कारा या सं थांना मा यता दली असेल तर अशा मा यता ा  
सं थांना या या काय े ाकरीता अनुदान िमळेल.  
 
९) अनुदान घेतले या सं था अथवा मंडळाने कवा थमच मागणी करणा-या सं थानी म.न.पा. 
आयु कडे आपले अज वा षक अहवाल मागील जमाखचा या त यासहीत येक वषा या 1 
ऑग ट कवा यानंतर परंतू ३१ ऑग ट पयत सादर करावे. ३१ ऑग ट नंतर अनुदानासाठी सादर 
के या जाणा-या अजाचा म.न.पा. िवचार करणार नाही.  
१०) अ. िनयम . ८(१) म ये उ लेख के या माणे भांडवली खच कवा एखा ा िविश  
कारणासाठी जर एखा ा सं थेस कवा मंडळास पपरी चचवड म.न.पा. या पुढील  
अदांजप कात तरतूद क न यावयाची असेल तर यांनी अजाम ये उ लेख के या माणे 
कागदप ा या ित अजासोबत जोडून सदर  अज मा.म.न.पा.आयु कडे 1 न हेबरला कवा 
यानतंर परंतू ३० न हबर पयत सादर करावेत.  

िनयम .९ (अ) म ये उ लेखले या कालावधीत जर अज केला नाही तर कोण याही प रि थतीत 
या अजाचा िवचार केला जाणार नाही.  

१०) मा. थायी सिमती यांनी वेळोवेळी ठरवून दले या िविहत नम्ु यातच अनुदानासाठी अज 
करावा.  
११) या सं थेला अथवा मंडळाला अनुदान मंजूर करावयाचे आहे यांनी खालील बाबी संबंधी  
करार करणे आव यक आह.े  
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अ)  सदर  सं थेने याचे कायकारी मंडळ व थापन अथवा िनयामक मंडळावर म.न.पा.चे एक 
कवा अिधक ितिनधी घेणे आव यक आह.े यावेळी म.न.पा. एकापे ा जा त ितिनधी 

नेमावयाचे ठरले असे यावेळी कमीत कमी एक म.न.पा.कायालयीन ितिनधी असावा व 
तो पुढील पैक  असावा. संबंिधत िवभागाच मुख कवा म.न.पा.आयु ांनी िशफारस 
केले या या या िवभागातील कमचारी.  

ब) म.न.पा. या मािहतीसाठी सादर केले जाणारे वा षक अहवाल,मागील वषाचे जमा खचाचे 
त े हे मा यता ा  लेखा प र क अथवा लेखा प र का या फमकडुन मािणत केलेले 
असावे. तथािप या सं था अथवा मंडळास वा षक र म 200 .पे ा जा त अनुदान दले 
जात नाही. अशा सं थेने आपले िहशोब मा यता ा  लेखा प र काकडून मािणत क न 
पाठिव याची गरज नाही. तथािप सं था अथवा मंडळांचे काय कशा कारे चालले आहेत, 
िवशेषत: भांडवली खचासाठी अथवा िविश  कारणासाठी घेतले या अनुदानाचा यो य 
वापर झाला आहे कवा नाही याची खा ी क न घे यासाठी जे हा जे हा संग येईल ते हा 
ते हा पपरी चचवड महापािलका  अनुदान घेणा-या सं था अथवा मंडळाचे िहशोब 
म.न.पा.मु यलेखा प र क अथवा यांनी नेमले या कडून तपासून यावयाचे 
अिधकार म.न.पा.ने राखून ठेवले आह.े  

क) म.न.पा. या ितिनधी अथवा अिधका-यांना या वेळी िहशोब व कागदप ाची पाहणी 
करावयाची असेल यावेळी ते दाखिवणे आव यक रािहल.  

१२)  अनुदान हे येक वष  पुनिवचाराथ  असेल.  
१३)  अनुदानासाठी अज करणा-या येक सं था अथवा मंडळाचे येय धोरण व काया या 

िनयमावली-चा उ लेख असलेला घटना आव यक आह.े  
१४)  सं था कवा मंडळा या कायकारीणीवर िनयु  केले या मनपा या ितिनध नी यावष  

सं थांना अनुदान दयावयाचे आहे या वष या सं था या कामाचा व गतीचा अहवाल देणे 
आव यक आह.े  

१५)  म.न.पा.ने सं था अथवा मंडळास अनुदान देणे संबंधी संबंिधत सं था अथवा मंडळास आदेश 
द या नंतरच या सं थेस ते अनुदान देय रािहल.  

१६)  अनुदान घेणा-या सं था अथवा मंडळांची तपासणी मा.महापौर, मा. थायी सिमती, 
मा.नगरसिचव, म.न.पा. आयु  कवा अथवा महानगरपािलका आयु ांनी अिधकार 
दले या कोणताही अिधकारी कोण याही वेळी पाहणी क शकतील.  

१७)  म.न.पा.स यो य वाट यास वर उ लेख केले या कोण याही दोन अटी िशिथल क  शकेल 
तथािप सदर  अटी या िशिथलतेत एकुण नगरसेवकां या सं ये या 1/2 कवा यापे ा  
जा त मा यता असणे आव यक आह.े  

       
 
 
 



29 

 

जी.बी.मंजूर उप सूचना समा व  डा धोरण २१५१४.doc 

 

यानंतर पपरी चचवड महापािलका प रसरातील (ह ीतील ) मा.महापािलका सभा ठराव 
.३०६ द.१८/०३/२००८ अ वये पपरी चचवड म.न.पा. प रसरातील(ह ीतील) ख-या अथाने 

मानव िहता या दृि केनातून काम करणा-या सव सं था/साव. ट इ यादी मतीमंद, अंपग, अंध 
कु रोगी, मुकबधीर, वृ दा म, अनाथालय अशा सं थाना मा.आयु  यांनी सम  पाहणी क न 
चांगले काम करणा-या सं था संगी अटी शत  िशिथल क न चांगले काम करणा-या सं थाना 
यांची मागणी ल ात घेता य  पाहणी क न तेथील सं या व इतर बाबी ल ात घेता 

ऑडीट या अटी व शत  िशथील क न अनुदान मंजूर कर याचे अिधकार मा.आयु  यांना द याने 
या ठरावा माणे दरवष  ठरावात नमुद कायकरणा या सं थाना कमाल र. .२,९९,००० पयत 
अनुदान दले जात.े सदर लेखािशषावर दरवष  ३०,००,००० इतक  तरतूद केली जाते.  
ब – पपरी चचवड महानगरपािलका नाग रक सावजिनक चॅ रटेबल ट यांना ावयाचे अनुदान 
 महारा  शासन, नगरिवकास िवभाग, शासन िनणय .पी.सी.सी.३००६/१९९७/ 

. .३९७/ नगरिवकास मं ालय, मंुबई ४०००३२ द.१८ िडसबर २००७, पपरी चचवड 
महानगरपािलका नाग रक सावजिनक चॅ रटेबल ट या सं थेस दरवष  र. .२५,००,००० 
अनुदान अदा करणेस मा यता दलेली आह.े यानुसार आव यक कागदप ांची पुतता क न घेऊन 
अनुदान अदा केले जात.े  

भाग-१ – ह – इतर उप म 
१) डा दन, डा स ाह साजरा करण.े 

मेजर यानचंद यांचा ज म दवस २९ ऑग ट हा रा ीय डा दन हणून साजरा कर यात 
येतो. तसेच दनांक १२ ते १८ िडसबर या कालावधीत डा स ाह साजरा कर यात येतो. डा 
दन व डा स ाह खेळाडूंना अिधक ेरणादायी ठरावा यासाठी आंतररा ीय तरावरील खेळाडूंचे 
ो साहन िमळिवणेसाठी चचास , परीसंवाद, दशनीय सामने, खेळाची शा ो  मािहती, 
िश काचे अनुभव, डा िवषयक संशोधन, सािह यांची ओळख, नाग रकांम ये ायामाचे मह व 

जागिव यासाठी िविवध उप म, सायकल रॅली यांचे आयोजन कर यात येतील. 
उ े -  

1. डा दनािनिम  म.न.पा.तफ उ कृ  खेळाडू, िश क, डा िश क यांचे गौरव िच ह, 
शाल, ीफळ देऊन स कार कर यात यावा. 

2. डा स ाह दर यान ३ ते ५ क.मी.ची दौड आयोिजत करावी. याम ये समाजातील 
िति त नाग रक, लोक ितिनधी, खेळाडू, डा संघटना, डा मंडळे इ. समावेश असावा. 

3. म.न.पा. या डा िवभागामाफत डा दन साजरा कर यात येईल 
4. डा दन व डा स ाह  यांचे अनुषंगाने पुणे मेरेथॉन या धत वर पपरी चचवड 

मॅरेथॉन घे यात येईल.  
5. पपरी चचवड शहरातील खाजगी शाळा, महािव ालये यांचे दरवष  डा महो सव 

घे यात यावेत, डा स ाहा या िनिम ाने डा महो सव घे यात यावा.  
6. डा दन व डा स ाह यां या अनुषंगाने होणारा खच म.न.पा.ने करावा. 
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 २) डा वाड:मय िन मती करणे -  

म.न.पा.चे कै.अ णासाहेब मगर टेडीयम, नेह नगर येथे डा ंथालय व मािहती क  
कायरत आह.े खेळाडूंना खेळां या िनयमाबरोबरच मानसशा , आहारशा , वै कशा , ेरणा 
देणारे वाड:मय, दुखापतीवर इलाज, शारीरीक मता िवकिसत करणा-या शा ो  पदवी 

ायामाचे मह व, खेळाडूं या तरिनहाय कामिगरीचे उ ांक व िव मां या न दी, खेळातील 
कौश याची शा यो  मािहती, शरीररचना शा  इ. ची मािहती डा वाड:मय पु तके, सीडी, 
कॅसेट, फोटो ाफ  इ. या िन मतीची िनतांत गरज आह.े 

डा े ातील त  िश क सािहि यक आप या अनुभवा या आधारावर तं शु दपणे 
िविवध डा कार, खेळांची पु तके याचबरोबर सीडी, कॅसेट, फोटो ाफ  क न ठेवतात. अशा 

ची कॅसेट, पु तके, फोटो िवकत यावीत. 
१.   डा ंथालय िवकिसत कर यासाठी डा गंथालय म यवत  ंथालयाला जोड यात 

येणार आहे. तसेच मगर टेडीयम येथे रा ीय/आंतररा ीय खेळाडू तसेच पपरी चचवड 
प रसरातील खेळाडू, संघटना इ. बाबतची मािहती अ यावत कर यात यावी.   

 २.    म.न.पा.ने शहरातील खेळाडू, िश क यांची मािहती ठेव यात येईल.  
३) म.न.पा. या डा सुिवधा िच ीकरणासाठी भा ाने देणेबाबत. 

म.न.पा. या डा सुिवधा (उदा.मैदान,े हॉक  मैदाने, जलतरण तलाव, लॉन टेिनस कोट, 
बॅड मटन हॉल, रायफल शुट ग िश ण क , कृि म िगयारोहन भत इ.) िच ीकरणासाठी कोणी 
भा ाने मािगत यास ते अटी शत नुसार भा ाने देणेबाबतच ेव भाडे दर ठरिवणेबाबतचे अिधकार 
मा.आयु ांना रािहल. याकामी डा सुिवधांचे नुकसान होणार नाही याची खबरदारी यावी व 
िच ीकरणासाठी डा सुिवधा भा ाने देताना आव यक र म अनामत हणून म.न.पा.कडे 
ठेवावी. िच ीकरण झा यानंतर डा सुिवधा आहे, या पूववत सुि थतीत आहेत. तसेच आरो य 
िवभाग, िव ुत िवभाग, संबंिधत िवभागाचा ना हरकत दाखला घेत यानंतरच संबंिधतांचे अनामत 
र म परत कर यात येईल. 
४) डा सािह य खरेदी -  

पपरी चचवड महानगरपािलका अंतगत िविवध खेळां या पधा राबिव या जातात. 
याच माणे शालेय िव ा याना वेगवेग या पधतही उतरिवले जाते. यासाठी लागणारे सािह य हे 

डा िवभागामाफत दले जाते. यासाठी लागणारे आव यक तरतूद डा अंदाजप कात असावी. 
1.  मैदानी पधसाठी सािह य खरेदी कर यात येईल.  
2.  शाळांची मैदाने अ यावत कर यात येतील. डा सािह य चांग या दजाचे खरेदी 

कर यात येईल  व ते खेळाडूंना वेळेवर उपल ध क न दे यात येईल.  
६) अ यावत खेळाडू वसितगृह व िव ामगृह न ाने तयार करणे 

       पपरी चचवड म.न.पा. प रसरात यो य या ठकाणी खेळाडंूसाठी अ यावत खेळाडू 
वसितगृह तयार कर यात यावीत व यामुळे बाहे न आले या खेळाडूंना, मागदशकांना व  पंचाना 
राह याची सोय करणे श य होईल. तसेच बाहे न पपरी चचवड म.न.पा.स वेळोवेळी भेट 
दे यासाठी आले या अिधकारी वगाला राह या या दृ ीने िव ामगृह तयार कर यात यावेत.  
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भाग – २  - िविवध डा सुिवधा 
           या  खेळासाठी डा सुिवधा तयार के या आहेत या खेळासाठीच संबंधीत डा सुिवधा 
उपल ध क न द या जातील. इतर कारणासाठी खेळ सुिवधा उपल ध क न द या जाणार 
नाहीत. 

१) म. न. पा. ची ब उ ेशीय मैदाने  
1. कै.आ णासाहेब मगर टेिडयम, नेह नगर, पपरी 
2. मदनलाल ध ा मैदान, िनगडी - ािधकरण 
3. डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर डा संकुल, संत तुकारामनगर, पपरी १८ 
4. डॉ. हेडगेवार डा संकुल, मासुळकर कॉलनी, पपरी १८ 
5. ी. मोरया गोसावी डा संकुल,काकडे पाक,केशवनगर चचवड. 
6. भोसरी तळयाजवळील मैदान भोसरी.  
7. कै. सदािशव बिहरवाडे मैदान शा नगर, चचवड 
8. कै. बोधनकार केशव ठाकरे डा संकुल/ के टग ाउंड  यमुनानगर, िनगडी.  
9. कै. संजय काळे  डा संकुल, से टर  न.ं२७ ािधकरण, िनगडी.  
10. राजीव गांधी डा संकुल थेरगांव – भाडे कराराने चालिव यास दलेले आह.े  
11. कै.गणपत फुगे डा संकुल सॅ डिवक कॉलनी  
12. नव महारा  िव ालय मैदान, पपरी वाघेरे. 

२) म. न. पा. ब उ ेशीय मैदानांचे आर ण देणे कामी खालील माणे अटी राहतील.  
१)  म. न. पा. ची ब उ ेशीय मैदाने ही खेळासाठी उपयोग कर यात येईल. अपवादा मक 

प रि थतीत धा मक, सां कृितक व अ य काय मांसाठी डा मैदाने भा ाने दे याचे 
अिधकार मा.आयु  यांना अथवा यांनी ािधकृत केल या अिधका-यास रािहल.  

२)  म. न. पा. वरील मैदाने सराव पधासाठी आ र त कर यापूव  कमान १० दवस अगोदर अज 
करणे आव यक आह.े अपवादा मक प रि थतीत अित. आयु  / आयु  यांचे मा यतेने कमान 
३ दवसापूव  अज के यास मैदान सरावसाठी व पधसाठी देणे बाबत िवचार केला जाईल.  

३)  अजदाराने ित दन / िततास मैदान सराव / पधसाठी आर ण करताना मा. महापािलका 
सभेने ठरवून द या माणे आर ण शु क भरावे लागेल.  

४)  मैदान आर ण के यानंतर संबंिधत सं थेने काय माचे वेळी म. न. पा. या दैनं दन 
कामकाजावर प रणाम होणार नाही याची द ता अजदाराला यावी लागेल.  

५)  अजदार यांना मैदान आर ण करताना मा. महापािलका सभेने ठरवून द या माणे अनामत 
र म आगाऊ हणून भरावी लागेल याची रतसर पावती दे यात येईल. सदर पावती 
अजदाराने वि थत जपून ठेवणे आव यक आहे. अनामत र म मागणी करते वेळी 
अजदाराने पु हा अनामत रकमेची मागणी अज व अनामत र मेची मूळ पावती सादर 
के यािशवाय अनामत र म परत केली जाणार नाही. तसेच आव यक या वेळी िव ुत, 
थाप य उ ान िवभागाचा आिण पोलीस खाते परवानगी ना हरकत दाखला आणणे 

आव यक आह.े या िशवाय अनामत र म परत केली जाणार नाही याची न द यावी म. न. 
पा. या मालम ेचे नुकसान झा यास अनामत रकमेतून नुकसान भरपाई वसुल केली 
जाईल.  
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६)  म. न. पा. शालेय िव ाथ , रा य, रा ीय खेळाडू व द क योजनेतील खेळाडूसाठी 
सरावाची वेळ सकाळी ७.०० ते ९.०० व दुपारी ५.०० ते ६.३० अशी वेळ राखून 
ठेव यात आली आह.े  

७)  खाजगी शाळा, लब सं था, कंप या याक रता सराव, पधसाठी मैदानाची वेळ सकाळी 
१०.०० ते सायंकाळ ५.०० अशी ठरिव यात आलेली आह.े  

८)  मैदान पधसाठी आर ण पूण दवसाची वेळ सकाळी १०.०० ते सायं.५.०० अशी राहील.  
९) डा उ ेशा ित र  अ य उ ेशासाठी व बाबीसाठी मैदान व डागण उपल ध क न 

दले जाणार नाही. अपवदा मक प रि थतीत मा.आयु  यांचे मैदाना िवषयीचे िनणय 
अंितम रािहल. 

१०)  मैदान आर ण यांचे नांवे अज केला असेल अशाच सं था, शाळा लब, मंडळ कवा इतर 
कोण याही  / खेळाडू यांनाच मैदानाचा वापर करता येईल. इतर कोण याही दुस-याचे 
आर ण घेता येणार नाही.  

११)  मैदान संबंिधत अिधकारी, कमचारी यांचे सोबत खेळाडंूची वतणूक सहकायाची असणे 
अपेि त आह.े  

१२)  मैदानावर सराव अथवा पध या दर यान शालेय महािव ालयीन तसेच लब माफत 
खेळाणा-या खळाडंूकडे मा. मु या यापक / ाचाय/ संबंिधत लबचे अ य  यांचे सहीचे 
ओळखप , वै क य माणप , वैयि क जोखीम प  असणे आव यक आह.े या िशवाय 
मैदानावर वेश दला जाणार नाही.  

१३)  अजदाराने मैदान भाडयाने घेतले या काळात मैदान व छ ठेवणे, िसमा भत, गेट, िव ुत 
फट ग, पा याची टाक , नळ क डाळे यांचे नुकसान होणार नाही. याची द ता यावी.  

१४)  उपल ध वेळेनुसार मैदान आर ण बॅचेसची वेळ म. न. पा. तफ दे यात येईल.  
१५) अपवादा मक प र थीतीत मा.आयु  यांचे मा यतेने मैदान सां कृितक काय मांसाठी 
         आर णदे याचे िनि त झा यानंतर  सदरचे काय मासाठी पोिलसांची परवानगी घेणे  
          बंधनकार रािहल. ब उ ेशीय मैदानाची, सां कृितक काय मासाठी परवानगी फ  रा ी १०.०० 
            पयतच दली जाईल 
१६) वरील अटी म ये बदल कर याचे अिधकार मा.आयु  यांचेकडे राहतील. 
१७ ) मा.आयु  यांचे मा यतेने १ सा ािहक सु ी राहील. सा ािहक सु ी बदल याचा अिधकार  
    मा.आयु  यांना राहील. डा सुिवधां या दु ती कामासाठी अथवा म.न.पा. या िविवध कार या  
    डा पधा काळात नाग रकांना डा सुिवधांचा लाभ घेता येणार नाही. याबाबत तशी सूचना  
    संबंिधत डा सुिवधा ठकाणी ३ दवस अगोदर लावणे आव यक आहे.” 
१८). तसेच “म.न.पा. डा सुिवधा, भाडे कराराने चालिव यास घेत यास अथवा सेवा शु क त वावर  

चालिव यास घेत यास तेथील पाणी िबल, वीज िबल संबंिधत चालिव यास घेणारी सं था भरेल.                  
परंतु या िमळकतीचा कर म.न.पा. भरेल. डा सुिवधा चालिव यास घेतले या सं थेने सदर ठकाणी 
नेमले या कमचा-यास कमान वेतन काय ानुसार वेतन देणे बंधनकारक राहील. आव यक ते सव शासन 
कर या संबंिधत सं थेने भरणे बंधनकारक राहील तसेच भिव य िनवाह िनधी काय ानुसार आव यक 
वाट यास या संबंिधत कमचा-याचा भिव य िनवाह िनधी संबंिधत कायालयात जमा क न तसा पूतता 
अहवाल म.न.पा. कडे सादर करणे बंधनकारक राहील.” असा मजकूर समािव  करावा 
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िनयम खालील माणे राहतील.  

1. मैदान आर ण करताना याचा अज थम येईल या अजदाराला थम  ाधा य दे यात येईल. 
2. मैदानावर सराव / पध या वेळी शांतता राखणे बंधनकारक रािहल.  
3. मैदानावर सरावासाठी एका वेळी फ  २५ खेळाडूंना वेश दला जाईल.  
4. अजदाराला मैदान आर ण काळात िवजेचा वापर करावयाचा अस यास याची पूव परवानगी 

संबंिधत भाग िव ुत िवभाग यांची घेऊन मीटर रड ग पा न िव ुत िवभाग ठरवून देतील 
या माणे िबल संबंिधत िव ुत िवभागात भरावे लागेल.  

5. जर मनपाने ८ दवस अगोदर एखादी पधा, अजदाराने आरि त केले या तारखेस आयोिजत 
के यास अजदारास सदर तारीख बदलून या या सम वयाने पुढील आर ण तारीख दे यात 
येईल याची न द यावी.  

6. कोणतेही कारण न देता मैदान ८ दवस अगोदर आर ण र  कर याचा अिधकार म. न. पा. ने 
राखून ठेवला आह.े  

7. मैदान आर ण के यानंतर आर ण र  करावयाचे झा यास कमान ५ दवस अगोदर लेखी अज 
सादर करणे आव यक आह.े. अ यथा एकदा भरलेले आर ण शु क व अनामत र म कोण याही 
सबबीवर परत केले जाणार नाही.  

8. खेळाचे मैदान भाडयाने दे याचे अिधकार मा. सहा यक आयु ( डा) यांना राहील. 
अपवादा मक प रि थतीत मा. सहा यक आयु ( डा) यांचे सदर अिधकार मा. डा 
अिधकारी अथवा ािधकृत अिधकारी यांना दान करतील.  

9. िश ण व सराव या क रता मैदान सकाळी ७.०० ते ९.०० व सायंकाळी ५.०० ते ६.३०  या 
वेळेत उपल ध रािहल.  

10. मैदानाची वेळ िनि त के या नंतर िविहत वेळे या ित र  मैदानाचा वापर करता येईल. 
11. िश ण व सराव मैदानावर सोमवार ते शु वार अखेर पयत करता येईल.  
12. अपवादा मक प र थीतीत मा.आयु  यांचे मा यतेने मैदान सां कृितक काय मासाठी 

द यानंतर या ठकाणी भोजन व था कर यात येवू नये. तसेच मैदानावर चाल यासाठी 
येणा-या नाग रकांची गैरसोय होणार नाही याची द ता घे यात यावी.  

13. िव ुत काश झोतात मैदान सराव अथवा पधसाठी वापरताना एम. एस. ई. डी. सी. एल. 
यां याकडून िव ुत पुरवठा खंिडत झा यास याची जबाबदारी म. न. पा. ची राहणार नाही. 
संबंिधत सं थेने वत:ची पयायी व था हणून जनरेटरची व था वखचाने करणे 
बंधनकारक राहील.  

14. हॉक  पॉिल ास कवा अँथले ट सचा सथे टक ॅक वर सराव कवा पध या काळात मॅटची 
खराब होणार नाही. याची द ता संबंिधत अजदाराने यावी. जर कोण याही कारे मॅटची 
खराबी झा यास म. न. पा. ने ठरिव या माणे संबंिधत अजदाराकडून नुकसान भरपाई वसूल 
केली जाईल. व भिव यात पु हा हॉक  पॉिल ास कवा अँथले ट सचा ॅक भाडयाने िमळणार 
नाही.  
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15. रा य, रा ीय, आंतररा ीय तरावरील म. न. पा. ह ीतील खेळाडूंना म. न. पा. कडे असले या 
मैदानावर सराव करणेकामी िवनामू य परवानगी साठी िविहत नमु यात अज करणे व सोबत 
आव ययक ती माणप  सादर करणे आव यक आह.े आर ण रिज टर मधील उपल ध 
वेळेनुसार मैदाने सरावासाठी िवनामू य दली जातील.  

16. प. च.म.न.पा.ची मैदाने सरावासाठी आरि त के यानंतर सरावासाठी लागणारे सािह य 
म.न.पा.कडून दले जाणार नाही. या कामी लागणारे सािह य संबंिधत अजदाराने वत: 
आणावयाचे आह.े सदर सािह य ने आण कर याची सांभाळ याची जाबबदारी संबंिधतांची 
राहील.  

17. प. च.म.न.पा. ची मैदाने सराव कवा पधसाठी आरि त के यानंतर मैदानावर वेश 
करणेपूव  सदर मैदान / डा संकुलाचे रखवालदार कमचारी यांचेकडे आर ण आदेश कवा 
भाडे पावतीची झेरॉ स त जमा करणे बंधनकारक राहील. यािशवाय मेदानात सराव/ 
पधसाठी वेश दला जाणार नाही. याची द ता रखवालदार यांनी यावयाची आह.े  

18. मैदान आरि त के यानंतर या ठकाणी जर अजदाराने वेश फ  आकारली तर यास 
म.न.पा. या िनयमानुसार मैदानाचे भाडे अदा करावे लागेल तसेच मंनोरंजन कर, पोिलस 
परवानगी, िवमा व या अनुषंगाने येणा-या सव गो ीची जबाबदारी संबंिधत अजदारावर 
रािहल.  

19. म.न.पा.ची डा सुिवधा भाडे कराराने चालिव यास घेत यावर या ठकाणी थम 
प.िच.म.न.पा. चे नाव देणे तसेच जर या ठकाणा न एखादा संघ पधसाठी जाणार असेल 
या संघास प. च.म.न.पा. नाव असे बंधनकारक रािहल. 

20. जर बाहेरील ोयाजक व घेतले तर मैदानाची देखभालीचा खच या संबंिधतांनी 
सं था/मंडळ/ ि ने करावा. 

21. जर एखादया सं थेने महानगरपािलके या डा सुिवधा भाडे करारावर चालिव यास घेत या 
असताना या ठकाणी या सुिवधा आहेत. तयाचा यांचा वापर झाला पािहजे. तसेच यांनी  
या भाडे चालिव यास घेत या आहेत. यांना दुस-यांना भाडेत वावर देता येणार नाहीत. 

22. जर एखादया सं थेने महानगरपािलके या डा सुिवधा भाडे करारावर कवा सेवाशु क 
त वावार चालिव यास घेत या व यांना या ठकाणी ायोजक व िमळाले तर यांना 
मैदानाची देखभाल वत करावी लागेल महापािलका यांचा खच देणार नाही. 

23. म.न.पा. या डा सुिवधा भाडे कराराने ावयाचे अस यास या सुिवधा ि स देता येणार 
नाही. या सं था धमदाय सं थेकडे रिज टर आहेत. अशांना सं थाचा मागील ३ वषाचा 
अनुभव ल ात घेवुन व रा य रा ीय खेळाडू वत: कती तयार केले यांची तपासणी क न नंतर 
यांना भाडे कराराने देता येतील. 

24. जर एखादी सं था रिज टर सं था निवन असेल तर या सं थेने दोन वषात रा य रा ीय खेळाडू 
घडिवणे आव यक आह.े जर २ वषात रा य, रा ीय खेळाडू घडले नाही तर करार रदद 
कर यात येईल. 

25. एखादया िश ण सं थेसाठी जर डा सुिवधा भाडयाने चालिव यास घेतली तर याची 
पा ता रा य रा ीय आंतररा ीय  खेळाडू कवा संघटनेने आयोिजत केलेले ले हल १ते३ पैक  १ 
कोस केले या असावा व या ठकाणी िश ण देणार  आहे या ठकाणी आठवडयातुन ३ वेळा 
उपि थत असणे बंधनकारक रािहल. 
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26. डा सुिवधा भाडयाने देताना म.न.पा. प रसरातील डा सं थाना कवा रा ीय व 
आंतररा ीय खेळाडूंना ाधा य दे यात येईल. 

27. या ठकाणी सराव, िश ण , िशिबर व पधा चालु आहेत या ठकाणी नाग रकांना वेश 
दला जाणार नाही. तशा सुचना मैदानावर लाव यात या ात व मनपा या 

www.pcmcindia.gov.in  या संकेत थळावर पधा वेळाप क िस द कर यात या ात. तसेच 
पाऊस पड यानंतर नाग रकांना मैदानावर वेश दला जाणार नाही.  

28. वरील िनयमात बदल कर याच ेअिधकार मा.आयु  यांचे कडे राहतील 
        मैदान वापराबाबत अटी व शत  - 

१) मैदानावर सराव / पध या काळात मैदान आवारातील झाडे िहरवळ यांचे नुकसान होवू 
देवू नये अ यथा वृ  संवधन काय ा वये खटला भर यात येईल व झाले या नुकसानीची 
भरपाई अनामत र मेतून वसुल कर यात येईल. याची अजदाराने दखल यावी.  

२) अजदाराने मैदानाचा वापर करताना वनी व वायु दुषण होणार नाही याची काळजी 
यावी अ यथा या अजदारावर कारवाई कर यात येईल. 

३) मेदान प रसरात दा  मादक  घे यास स  मनाई आह.े असे आढळ यास यो य ती 
पोलीस कारवाई संबंिधतांवर केली जाईल. अशा सं था / लब / कंपनी / खेळाडूंना 
भिव यात पु हा मैदान सराव / पधसाठी दले जाणार नाही.  

४) मैदान वापर करणा-या सं थेस शाळा / लब / कंपनी यांना मैदान प रसरात व छता 
ठेवावी लागेल. या बाब कडे दुल  के याचे आढळून आ यास संबंिधत सं था, शाळा, लब, 
कंपनी यांकडून दंड . . ५०० वसूल केला जाईल.  

५) अजदाराने म.न.पा. मैदानावर, प रसरात मंडप घाल यासाठी ख े खोदले गे यास ती 
ख ा र म . ५०० माणे दंड आकारला जाईल सदरचा दंड यांनी भरले या मैदान 
अनामत र मेतून कपात क न उव रत अनामत र म परत केली जाईल.  

६) अजदाराकडून अटी / िनयमाचे उ लंघन झा यास अजदाराची अनामत र म 
महानगरपािलका फंडात जमा केली जाईल याबाबत म. न. पा. चा एकतफ  िनणय राहील.  

७) सराव / पधा / िश ण संप यानंतर खेळाडूंनी लगेच मैदाना या बाहेर जाव.े मैदानावरील 
कमचा-यांशी सहकायाने वागावे. कोण याही कारचे गैरवतन क न नये गैरवतन के यास 
संबंिध खेळाडू / संघ यांचेवर कडक कारवाई कर यात येईल.  

८) सराव / पधा कवा िश ण काळात एका खेळाडूने कवा या संघाने मैदानातील बाथ म, 
चज ग म् कवा इतर सोयीचे तसेच मैदान प रसरातील कोण याही सािह याचे / वा तूचे 
नुकसान कवा तोडफोड के यास यां याकडून अनामत र मेतून नुकसान भरपाई वसुल 
केली जाईल कवा दंड केला जाईल.  

९) वरील शा तीम ये वाढ अथवा बदल कर याचे अिधकार मा.आयु  यांना राहतील. 
 
 
 



36 

 

जी.बी.मंजूर उप सूचना समा व  डा धोरण २१५१४.doc 

 

३) कै.अ णासाहेब मगर टेिडयम, नेह नगर ( केट मैदान व इतर खेळ)  
1. कै.अ णासाहेब मगर टेिडयमचा वापर करताना सव साधारण अटी िनयम व शा ती 

ब उ ेिशय मैदाने आर ण पान .३० ते ३४ माणे राहतील. 
2. शासक य / िनमशासक य केट पधा असेल तर कै. आ णासाहेब मगर टेिडयम मैदान 

आर णास थम ाधा य दे यात येईल. कै. आ णासाहेब मगर टेिडयम केट मैदान 
आर ण यांचे नांवाने अज केला असेल अशाच/सं था/शाळा/ लब यांनाच केट मैदानाचा 
वापर केट सरावासाठी क रता करता येईल. इतर कोण याही सं थेस दुस-यांचे आर ण 
ह तांतर करता येणार नाही.  

3. आ णासाहेब मगर टेिडयम मैदानावर केट सरावासाठी मैदानावर एक नेट ॅि टस 
क रता फ  तीस खेळाडूंना वेश दला जाईल.  

4. सामने / सराव / िश ण संप यावर खेळाडूंनी व रत मैदानाबाहेर जाव.े 
5. मैदानावर सरावसासाठी लब/ शाळा/ सं था यांनी आपली वत:ची नेट लाव याची व 

काढ याची जबाबदारी संबंिधतांची राहील.  
6. केट पधा सराव व िश णा िशवाय इतर कोण याही काय मासाठी टेिडयम 

भाडयाने िमळणार नाही.  
7. जर मैदानात टेिनस बॉलने केट पधा खेळणार असतील तर या क रता मैदाना या 

बाजूला केले या खेळप ीवरच सामने खेळिवणे बंधनकारक राहील.  
    ३)  मदनलाल ध ा मैदान ािधकरण  

मदनलाल ध ा मैदान फ  फुटबॉल खेळासाठीच वापराव.े  सव साधारण अटी, िनयम व 
शा ती ब उ ेिशय मैदाने आर ण पान .३० ते ३४ माणे राहतील. 

४) ी संत ाने र डा संकुल, इं ायणीनगर, भोसरी, एथले ट स ॅक 
 संत ाने र डा संकुल, इं ायणीनगर साठी सव साधारण अटी, िनयम व शा ती 
म.न.पा.  ब उ ेिशय मैदाने आर ण पान .३० ते ३४ माणे राहतील. 

५) हॉक  पॉिल ास मैदान, नेह नगर, पपरी 
1. हॉक  पॉली ास मैदान वापरासाठी सव साधारण अटी व िनयम व शा ती म.न.पा. 

ब उ ेिशय मैदाने आर ण पान .३० ते ३४ माणे राहतील 
2. हॉक  पॉिल ास मैदानावर वेश करताना पॉिल ास मैदानासाठी लागणारे व छ बुट 

घालणे आव यक आह.े बुटाला कोण याही कारचा िचखल अथवा अ व छता 
अस यास मैदानावर वेश दला जाणार नाही. अथवा हॉक  खेळाचे बुट प रधान 
के यािशवाय कोण याही खेळाडूला मैदानावर वेश दला जाणार नाही.  

3. सरावसासाठी एका वेळी २२ खेळाडूंना वेश दला जाईल. 
4. एक खेळाडूने कवा या संघाने मैदानमधील  बाथ म व इतर सोयीचे नुकसान के यास  

कवा तोडफोड के यास यांना पु हा आर ण दले जाणार नाही व या या कडून 
भरपाई  क न घेतली जाईल. 

5. हॉक  पॉिल ास मैदानाची खराबी होणार नाही याची काळजी संबंधीतानी यावी.  
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६) बॉ सग िश ण क  –  
1. बॉ सग सटरचा वापर करताना साधारण अटी िनयम व शा ती ायामशाळा  पान 

.५२ ते ५३ माणे राहतील 
2. म.न.पा. बॉ सग िश ण क ाचे मािसक शु क दर व  अनामत र म या बाबतची 

माहीती भाग ४ दरप कात दली आह.े  
3. मनपा बॉ सग क ाची वेळ सोमवार ते शिनवार सकाळी ७.०० ते १०.०० अशी व 

दुपारी ४.०० ते ७.०० अशी सव रिववार शासक य सु यांचे दवशी बॉ सग िश ण 
क  बंद राहील. 

4. येक िश णाथ ने म.न.पा. िनयमांचे, मागदशक सुचनांचे पालन करणे आव यक 
आह.े  
 

७) रायफल शु टग िश ण क  -  

1. रायफल शु टग िश ण क  म.न.पा. या कायालयीन कामकाजा या दवशी 
(साव.,सा ा. सु ा वगळून) सकाळी ०८.०० ते रा ी ८.०० या वेळेम ये चालू 
राहील. वेळेम ये बदल कर याचा अिधकार मा. आयु  अथवा यांनी नेमून दले या 
अिधका-यास राहील. 

2. िश ण क ाम ये वेश घेताना िवहीत नमु यात सभासद अज पूण भ न देणे आव यक 
आह.े 

3. सदर अज भरताना ,पुण प यासाठी, आधारकाड,  रेशन ग काड झेरॉ स त व वया या 
पुरा ासाठी शाळेचा दाख याची झेरॉ स त जोडणे आव यक आह.े 

4. सभासद अजावर िश णाथ नी वत:चा आयडटी काड साईज फोटो िचकटिवणे 
आव यक आह.े 

5. रायफल शु टग िश ण क  वेश शु काचे दर भाग – ४ म ये दले आहेत 
6. वेळेम ये बदल करणेचा अिधकार मा.आयु  अथवा यांनी नेमून दले या अिधका-यास 

राहील.  
7. १२ वषा या आतील मुलांना रायफल शु टग िश ण क ात वेश दला जाणार नाही.  
8. छर (Pallets) आिण टारगेट (Targets) हे सभासदांना िवकत यावे लागतील. 
९. येक िश णाथ ने म.न.पा. िनयमांचे, मागदशक सुचनांचे पालन करणे आव यक 
आह.े  

       १०. .रायफल शुट ंग क ाम ये खालील अ याधुिनक सा ह य पुर व यात यावे.  
 Automatic Pulley 
 Imported Pistol 
 Imported Rifle 
 Imported Pellets 
 Rifle Shooting Kit, Stand 
 Target, Air Compressor 
 Etc. 
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    ११ .या क ात सुर ा यव था पुर व यात येईल  
    १२. भ व यात उपल द होणा-या अंदाजप क य तरतुद नुसार ,सदर रायफल शुट ंग क  
        चांग या प तीने चालावे यासाठ  पंपर  िचंचवडमधील एखा ा अनुभवी सं थेला  
        सेवाशु क देऊन सदर क  चालवावे. 
८) वेटिल टग सटर –  

वेटिल टग सटरचा वापर करताना साधारण अटी िनयम व शा ती ायामशाळा  
पान .५२ ते ५३ माणे राहतील 

९) म.न.पा.कृि म िगयारोहण भत 

     म.न.पा .कृि म िगयारोहण भत भाडे कराराने चालिव यास देणेबाबत या अटी शत   
खालील माणे. 

 

1. िगयारोहण भत वेळ सकाळी ७.०० ते सायं. ६.०० या कालावधीत राहील .परंतु सायं. 
६.०० नंतर िगयारोहण भतीचा वापर करता येणार नाही. 

2. िगयारोहण भत वरील सािह याची मोडतोड के यास याची भरपाई दे याची 
जबाबदारी संबंिधत सं थेची /मंडळाची / लबची राहील. 

3. सदरची सं था /मंडळ /क ब हे नोदणीकृत सं था असावी. 
4. जी सं था /मंडळ / लब म.न.पा .कडे जा तीत जा त मािसक भाडे देईल या सं थेस /

मंडळास / लबला िगयारोहण भत कराराने चालिवणेस दे यात येईल, परंतु अशा 
सं था /मंडळ / लब यांनी संबंिधत डा साही य एकुण कमती या िनयमा नुसार 
अनामत र मेचा  एफ.डी.आर. म.न.पा.कडे  जमा करावा लागेल. 

5. िगयारोहण भत भाडयाने चालिव याचा करारनामा ११ मिह यांचा राहील, तसेच 
मुदतवाढ देणे कवा नाकारणे याकरीता मंडळ /सं था / लबचे कामकाज िवचारात 
घेऊन पुढील मुदतवाढीचे अिधकार म.न.पा.स राहतील. 

6. िगयारोहण भत व परीसराम ये िगयारोहण ित र  कोणताही वापर करता येणार 
नाही., िगयारोहण भत चे काही नुकसान झा यास याचे दु तीचा खच संबंिधत 
सं था /मंडळ / लब यांना करावा लागेल. 

7. िगयारोहण भत चालिवणेस दले या मंडळ /सं था / लबला िगयारोहण भतीवर 
मालक  ह  सांगता येणार नाही .िगयारोहण भतची सव वी मालक  ह  म.न.पा .चा 
राहील. 

8. वेळोवेळी महानगरपािलका या िनयम व अटी शत  लागू करेल यांचे पालन करणे 
संबंिधत सं था /मंडळ / लब यांना बंधनकारक राहील. 

9. िगयारोहण भत मधील सािह य खराब करणे /चोरीला जाणे तसेच िगयारोहण सािह य 
कारणा िशवाय तूट-फुट होणे, अगर िगयारोहण भतचा वापर इतर कारणासाठी 
के याचे कवा इतर गैर कार जर म.न.पा . अिधका यांचे िनदशनास आ यास संबंिधत 
सं था /मंडळ / लब यांना कोणतीही पूव सूचना कवा नोटीस न देता सं थेचा 
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करारनामा र  करणेत येईल व झाले या नुकसानीची भरपाई अनामत रकमेतून वसुल 
केली जाईल. 

10. िगयारोहण भत ठकाणी या पूव च पा याची व था आहे तेथील पाणी संबंिधत 
सं थेस/मंडळ/ लबला मोफत वापरता येईल. 

11. मंडळाने /सं थेने / लबने टॅप पेपरवर िगयारोहण भत मधील सािह या बाबत लेखी 
हमी ावी लागेल. 

12. मंडळ /सं था / लब ला ११ मिह याचा करारनामा क न ावा लागेल. 
13. िगयारोहण भती ची संपूण सुर ा राख याची जबाबदारी संबंधीत सं था /मंडळ / लब 

यांची राहील. 
14. म.न.पा .शाळेतील कमान २० मुलांना मोफत िगयारोहण िश ण दे याची 

जबाबदारी संबधीत सं था /मंडळ / लब यांची राहील., यासाठी वतं  वेळ ठरवून 
ावी लागेल. 

15. िगयारोहण भत साठी िश क नेम याची जबाबदारी संबंधीतांची राहील. 
16. म.न.पा .िगयारोहण भत व परीसराची संपूण देखभाल व व छता ठेव याची 

जबाबदारी संबंधीत सं था /मंडळ / लब यांची राहील. 
17. िगयारोहण भत साठी आव यक असलेले िश क, रखवालदार, साफसफाई इ .

कमचारी नेम याची व यांचे मानधन अदा कर याची जबाबदारी संबंिधत सं था /
मंडळ / लब यांची राहील. 

18. िगयारोहण भत वरील सािह याची चोरी झा यास कवा मालम ेचे नुकसान झा यास 
याची सव वी जबाबदारी िगयारोहण भत चालिवणा या सं था/मंडळ / लब यांची 

रािहल .म.न.पा .ठरिवल या माणे याची नुकसान भरपाई ावी लागेल .िगयारोहण 
भत परीसरात म पान धु पान कर यास स  मनाई राहील. 

19. िगयारोहण भत हे ११ मिह यासाठी भाडे कराराने चालिव यास दे यात येईल .
ठे याची मुदत संप यानंतर पुढील मुदतवाढ दे याचा अथवा ठेका मुदती पुव  र  
कर याचा अिधकार म.न.पा.स राहील. 

20. िगयारोहण भत संबंधी अटी /शत चा भंग झा यास, गैरवतन िनदशनास आ यास 
अथवा गंभीर त ार आ यास कोणतीही पूव सुचना न देता ठेका र  कर यात येईल. 

21. िनिवदेनुसार दरमहा ठरलेले भाडे डा िवभाग, कै.अ णासाहेब मगर टेडीयम, नेह नगर येथे 
भ न याची पावती सादर करावी लागेल. २ मिह यांपे ा जा त कालाबधीचे भाडे थक यास ठेका 
र  क न अनामत र म ज  कर यात येईल. 

22. िगयारोहण भत ची पाहणी कर याची महापािलके या स म अिधका यास मुभा राहील, यास 
संपूण सहकाय करणे हे िगयारोहण भत चालिवणा या सं था /मंडळ / लब यांचेवर बंधनकारक 
राहील. 

23. िगयारोहण भत संबंधी असले या अटी /शत म ये वाढ करणे अथवा िशिथल कर याचे अिधकार 
मा .आयु  यांना राहील. 

24. िगयारोहण भत परीसरात इतर कोणताही वसाय करता येणार नाही. 
25. िगयारोहण भत तास - दोनतास करीता िशिबरासाठी इतर सं थेस भाडयाने देता येईल. 
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26. िगयारोहण भतीवर खेळाडुस ि क र या सराव करावायाचे मािसक शु क दर अनामत र म 
भाग ४ म ये नमुद केले आहे. सराव वत: या जबाबदारी वर करावा लागेल, सराव करतेवेळी 
काही अपघात झा यास याला मनपा जबाबदार राहणार नाही. सरावासाठी वत:चे सािह य 
वापरावे यासाठी महानगरपािलके कडून कोणतेही सािह य पुरिवले जाणार नाही. 

27. िगयारोहण भत पधसाठी भा ाने घेत यास व छतेकामी १०% र म अनामत र  कमेतून 
कपात केली जाईल. 

म.न.पा .कृि म िगयारोहण भत भाडे कराराने चालिव यास घेणेकामी ितसाद न 
िमळा यास सदर ला बग वॉल (िगयारोहण भत), पोट ला बग या खेळातील अनुभवी अशा 
सं थेला सेवाशु क देऊन कमीत कमी ५ ते १० वषासाठी चालिव यात दे यात येईल परंतु  याबाबत या 
अटी व शत  ठरिव याचे अिधकार मा. आयु  यांना राहील 

१०) जलतरण तलाव. –  
म.न.पा. जलतरण तलाव नाग रकांसाठी उपल ध क न देणे म.न.पा.चे खालील माणे   
११जलतरण तलाव आहेत. 
 

अ. . जलतरण तलावाचे नांव 
१ कै.अ णासाहेब मगर टेिडयम जलतरण तलाव, नेह नगर 
२ ी.छ पती िशवाजी महाराज जलतरण तलाव, िनगडी ािधकरण 
३ खवसरा पाटील जलतरण तलाव, थेरगांव 
४ कै.बाळासाहेब िशतोळे जलतरण तलाव, सांगवी 
५ भोसरी जलतरण तलाव, भोसरी 
६ राजष  शा  जलतरण तलाव, मोहननगर, चचवड 
७ कै.व ताद बाळासाहेब गावडे जलतरण तलाव, केशवनगर, चचवड 
८ कै.काळूराम जगताप जलतरण तलाव, पपळे गुरव 
९ डॉ.बाबासाहेब आंबडेकर जलतरण तलाव, कासारवाडी 

१० यमुनानगर  जलतरण तलाव, यमुनानगर , िनगडी  
११ पपरी वाघेरे  जलतरण तलाव, पपरीगांव (िनयोिजत) 

जलतरण तलावाचे िनयम  -जलतरण तलावावरील सभासदासाठी सुचना 

         जलतरण तलावासाठी सव साधारण अटी, िनयम व शा ती खालील माणे राहतील. 

1. पोह या या तलावात वेश कर यापुव  व पो ण झा यावर व छ अंघोळ करावी . 
2. पोह यासाठी व छ जाड कापडाचा गडद रंगाचा कॉ युम  /पोह याचा पेहराव वापरणे 

आव यक आह.े 
3. तलावा या पा यात अथवा आवारात थंुकणे, नाक शकरणे, त डाने पा याचा चुळा 

फेकणे या गो ी कटा ाने टाळा ात. 
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4. यांना वचेचे रोग असतील, सद  झालेली असेल, कान वाहत असतील अशांनी 
तलावात उत  नये .अशा पोहणा यांना तलावात पोह यास म ाव कर यात येईल. 

5. शरीराला तेल लावुन पोह या या तलावात उत  नये. 
6. यांना पोहता येत नाही .अशांनी जलतरण िश कां या परवानगी िशवाय तलावात 

वेश क  नये. 
7. पोह यासाठी येणा यांनी सोबत मौ यवान व तु आणु नयेत .आप या व तु लॉकरम ये 

ठेवून, याला चांगले मजबुत कुलुप लावाव.े 
8. तलावाचे व थापक कवा कमचारी हे कोण याही कार या नुकसानीस कवा व तू 

चोरीस जाणेसाठी जबाबदार राहणार नाही. 
9. लांब केस असणा-या ि ने पोहताना वापरायची टोपी घालणे आव यक आह.े 
10. येकाने वत :चे जबाबदारीवरती पोह यास यावे. 
11. पोह यासाठी सभासद होऊ इ छूकांनी मंडळाने िनयु  केले या वै क य अिधका-

याकडून याची शारीरीक वै क य तपासणी क न घेणे आव यक आह े. 
12. म.न.पा. जलतरण तलावा या वेळा िनि त कर याचे व सा ािहक सु ी ठरिव याचे 

अिधकार मा.आयु  यांना रािहल. सणा या दवशी ( दवाळी, दसरा) काही अपघात 
होऊ नये अथवा तलावाचे पाणी खराब होऊ नये (होळी, धुिलवंदन व रंगपंचमी) अशा 
दवशी अथवा अपवादा मक प रि थतीत तलाव बंद ठेव याचे अिधकार मा.आयु  

यांना राहतील. अथवा यांनी ािधकृत केल या अिधका-यास राहतील.  
13. ि व मग कॉ युम िशवाय तलावात वेश कर यास स  मनाई आहे.आपले दािगने व 

मौ यवान व तू वत: या जबाबदारीवर ठेवणे ते हरिव यास यास म.न.पा.कमचारी 
जबाबदार राहणार नाही. 

14. पोह यासाठी येताना मौ यवान व तू जा त र म सोबत आणू नये. 
15. सभासद/गे ट यांनी आपआप या सािह याची यो य ती काळजी यावी. 
16. कोण याही व त/ूसािह य इ .जबाबदारी म.न.पा.कमचारी व थापक कमचारी 

इ यादीवर राहणार नाही. 
17. जेवढे आिण जेवढया वेळा पोहता येणे श य असेल तेवढे पोहावे .मा  आप या 

पोह या या मतेची जािणव ठेवूनच मयादीत वेळेपयत/अंतरापयत पोहणे चालू ठेवावे .
अितरेक कटा ाने टाळावा. 

18. पोहता येत नसेल तर एकटयाने पोह याचे टाळावे .पोहताना जा त लोक सोबत असणे 
सुरि तते या दृ ीने इ  आह े. 

19. वत:चे पोह या या दृ ीने मतेब ल आ मिव ास िनमाण होईपयत तलावा या 
म यभागी पोह याचे टाळाव.े 

20. पोह यापुव  माणापे ा जा त खाऊ नये . यामुळे पा यात ायू यु  गोळे येणे 
श यता असते. भर यापोटी पोहणे टाळावे. 
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21. पोह यासाठी पा यात उतर यापुव  शरीरात यो य ते तापमान िनमाण हो यासाठी 
यो य तेवढा ायाम करावा .परंतू इतर खेळ खेळ याने शरीराचे तापमान माणाबाहेर 
वाढले असताना व दमलेले असताना पोह यासाठी पा यात उतरणे धो याचे असत.े 

22. उ णते या एकदम बदलामुळे ायूत गोळे येणे श य असत े . हणूनच यो य आराम 
घेऊन व तापमान कमी झा यावर व थकवा गे यावर पोहाव.े 

23. एखादा पोहणारा पा यात संकटात असताना आपणास जर पा यातून कोणालाही 
वाचिव या या प दतीची मािहती नसेल तर याला वत:च पा यातून बाहेर काढू नये .
मा  मदतीसाठी इतरांना ज र बोलवाव.े 

24. आपणास यावेळी उंचीव न सुर उडी पा यात मारायची असेल, ते हा आपण या 
भागात दुसरा कोणी नाही याची खा ी क न यावी .नाहीतर आपणास तसेच दुस-
याना इजा हो याची श यता नाकारता येत नाही . 

25. गे ट ित कट फ  पोहता येत असेल तरच याव.े 
26. येकाने वत: या  जबाबदारीवरच पोहावे काही झा यास म.न.पा .जबाबदार 

राहणार नाही. 
27. सवानी ि व मग कॉ युम वापरणे बंधनकारक आहे. 
28. जलतरण तलाव िवभागा या सभासदा ित र  कोणासही परवानगी िशवाय 

तलावा या आवारात वेश कर यास स  मनाई आह.े 
29. ओळख प ािशवाय वेश दला जाणार नाही. 
30. जलतरण तलाव पधसाठी भा ाने घेत यास व छतेकामी १०% र म अनामत 

र  कमेतून कपात केली जाईल. 
31. म.न.पा.जलतरण तलावा या वेळा, सा ािहक सु ी ठरिव याचे अिधकार मा.आयु  

यांना राहील. 
32. सभासदां या जलतरण तलावाचा ितमाही,सहामाही,वा षक पासधारक हो या साठी 

एि ल,जुलै,ऑ टोबर ,जानेवारी या मिह यांची वाट पहावी लागणार नाही . 
३३. सा ािहक सु ी शु वार राहील  

 

उ हाळी िशबीरासाठी म.न.पा .जलतरण तलाव भाडयाने देणे बाबत अटी शत  – 
खालील माणे दर व अटी शत   िनि त के या आहेत. 

 

1. कै.अ णासाहेब मगर टेिडयम जलतरण तलाव आर ण भाडे ित दनी येक तासाक रता 
र. .१,५००/- उवरीत सव जलतरण तलाव आर ण भाडे ित दनी येक तासाक रता 
र. .१,२००/- माणे एकूण आर ण कालावधीचे तासाचे िहशोबा माणे संपुण भाडे या 
कायालयास आर ण असले या तारखेपुव  रोख व पात संबंिधत तलावाकडे थम भरणा 
करावा लागेल. 

2. पोहो याचे सराव िश णाचे वेळेस येणा-या मुला, मुल या पालकांची संमती अस याचे 
लेखी अज तसेच िश णाथ  वत: या जबाबदारीवर सहभागी होत अस याचे लेखी अज 
या कायालयात िशबीरे सु  हो यापुव  ावा लागेल. 
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3. आर णाची वेळ संपले नंतर वरीत तलाव प रसर सोडणे बंधन कारक आह.े 
4. िश णांचे सरावा या वेळेस िश णांथ ना काही इजा अगर दुखापत झा यास कवा 

जीिवत हानी झा यास यास महानगरपािलका जबाबदार राहणार नाही. 
5. िश ण सरावा या वेळेस सं थेने आप याकडे जीवर क/जलतरण िश क सोबत आणणे 

आव यक आह.े यांनी सरावासाठी येणा-या मुला, मुलीची सं या मोजून तलावाम ये वेश 
ावा. तसेच सराव संपले नंतर पु हा सं या मोजून खा ी क न तलाव सोडावा. 

6. सरावासाठी येणा-या मुला,मुल ची आव यक ती साधन साम ी लोट, टयुब, ि वम ग 
का टयुम इ यादी सोबत आणणे आव यक आह.े  

7. काही तांि क िबघाडामुळे तलाव बंद ठेवावा लाग यास याची सुचना अगोदर संबंिधतांना 
दे यात येईल मा  सदर या दवसाची भरलेली र म कोण याही सबबीवर परत िमळणार 
नाही. 

8. तलावाम ये पोहो याचे सरावासाठी येणा-या िश णांथ ची सं या सुरि तते या दृि ने 
मगर टेिडयम तलावा क रता ८० व उवरीत जलतरण तलावा क रता ६० इतक च 
मया दत ठेव यात यावी. 

9. तलावासाठी असलेले िनयम/अटी व शत  तसेच वेळोवेळी केलेले बदल संबंिधतांवर 
बंधनकारक  राहतील. 

10. म.न.पा. ह ीतील स या असले या  जलतरण तलावाची सं या  िवचारात घेता यापुढे ५ ते 
१० वषात निवन तलाव  बांध यात येऊ नये.   

11.  “अपंग िव ालयातील िव ा याना / नाग रकांना पोहो या या सरावासाठी तलावावर िवनामू य 
वेश दला जाईल. परंतु अशा अपंग िव ाथ  / नाग रकाकडे ४० ट े  अपंग वाचे स म वै क य 

अिधकारी यांनी दलेले माणप  असणे आव यक आहे. याकामी यांनी िविहत नमु यात अज करणे 
आव यक आहे. िव ालयामाफत एकि त िव ाथ  पोहो या या सरावासाठी ये यापूव  रीतसर 
अज देऊन परवानगी घेऊन िव ा याना पोहो या या सरावासाठी आणणे आव यक आह.े यांची 
सव कारची जबाबदारी संबंिधत िव ालयाची राहील.” 

12. मितमंद, अपंग ,मुकबिधर व अंध यांना िवशेष सवलती या दराने सकाळी ११-३० ते १२ -
३० या वेळेत सरावासाठी जलतरण तलाव उपल ध क न देता येईल. 

13. मितमंद, अपंग ,मुकबिधर व अंध िव ालयातील िव ा याना पोह यासाठी येताना ४ 
मुलां या मागे एक िश क असणे आव यक आहे. या िव ा याना सुरि ते या दृ ीने 
पोह यासाठी टयुब व लोट असणे आव यक आह.े तसेच सदर िव ा याची जबाबदारी 
संबंिधत शाळे या िश कांची व पालकांची रािहल. 

14. मितमंद, अपंग ,मुकबिधर व अंध िव ालयातील िव ा याना पोह यासाठी येताना वै क य 
दाखला सोबत असणे गरजेचे आह.े 
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११) म.न.पा. के टग ाऊंड ,रोलर के टग ाउंड  
 १) डॉ.हेडगेवार डा संकुल के टग ाऊंड, अजमेरा कॉलनी, पपरी ४११ ०१८. 

२) कै.िमनाताई ठाकरे के टग ाऊंड, यमुनानगर, िनगडी 
३) मोहननगर के टग ाऊंड, चचवड  
के टग ाऊंडसाठी  सव साधारण अटी, िनयम व शा ती म.न.पा. ब उ ेिशय मैदाने 

आर ण पान .३० ते ३४ माणे राहतील. 
म.न.पा . के टग ाऊंड भाडे कराराने चालिव यास देणेबाबत अटी शत  - 

1. के टग ाऊंडची वेळ सकाळी ७.०० ते सायं. ६.०० या कालावधीत राहील .परंतु 
सायं. ६.०० नंतर के टग ाऊंडचा वापर करता येणार नाही. 

2. सदरची सं था /मंडळ / लब हे नोदणीकृत सं था असावी. 
3. के टग ाऊंड भाडयाने चालिव याचा करारनामा ११ मिह यांचा राहील, तसेच 

मुदतवाढ देणे कवा नाकारणे याकरीता मंडळ /सं था / लबचे कामकाज िवचारात 
घेऊन पुढील मुदतवाढीचे अिधकार म.न.पा.स राहतील. 

4. के टग ाऊंड या इमारतीम ये व इमारत परीसराम ये के टग ित र  कोणताही 
वापर करता येणार नाही., के टग ाऊंडचे काही नुकसान झा यास याचे दु तीचा 
खच संबंिधत सं था /मंडळ / लब यांना करावा लागेल. 

5. के टग ाऊंड चालिवणेस दले या मंडळ /सं था / लबला के टग ाऊंड वर मालक  
ह  सांगता येणार नाही . के टग ाऊंडची सव वी मालक  ह  म.न.पा.चा राहील. 

6. वेळोवेळी महानगरपािलका या िनयम व अटी शत  लागू करेल याचे पालन करणे 
संबंिधत सं था /मंडळ / लब यांना बंधनकारक राहील. 

7. के टग ाऊंड इतर कोण याही कारणासाठी वापरता येणार नाही. 
8. के टग ाऊंडचा वापर इतर कारणासाठी के याचे कवा इतर गैर कार जर म.न.पा .

अिधका यांचे िनदशनास आ यास संबंिधत सं था /मंडळ / लब यांना कोणतीही पूव 
सूचना कवा नोटीस न देता सं थेचा करारनामा र  करणेत येईल व झाले या 
नुकसानीची भरपाई अनामत रकमेतून वसुल केली जाईल. 

9. या के टग ाऊंड ठकाणी या पूव च पा याची व था आहे तेथील पाणी संबंिधत 
सं थेस /मंडळ / लबला मोफत वापरता येईल, तथापी या ठकाणी पा याची व थी 
नाही तेथे म.न.पा . यावतीने पा याची व था केली जाणार नाही. 

10. मंडळाने /सं थेने / लबने टॅप पेपरवर के टग ाऊंड नादु ती के यास याची मधील 
सािह या बाबत लेखी हमी ावी लागेल. 

11. मंडळ /सं था / लब ला ११ मिह याचा करारनामा क न ावा लागेल. 
12. के टग ाऊंडची संपूण सुर ा राख याची जबाबदारी संबंधीत सं था /मंडळ/ लब 

यांची राहील. 
13. म.न.पा .शाळेतील कमान २० मुलांना मोफत के टग िश ण दे याची जबाबदारी 

संबधीत सं था/मंडळ / लब यांची  राहील., यासाठी वतं  वेळ ठरवून ावी लागेल. 
14. के टग ाऊंडसाठी िश क नेम याची जबाबदारी संबंधीतांची राहील. 
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15. म.न.पा . के टग ाऊंड व परीसराची संपूण देखभाल व व छता ठेव याची जबाबदारी 
संबंिधत सं था /मंडळ / लब यांची राहील. 

16. के टग ाऊंडचे सभासद व देणेकामी फ  वसुलीचा अिधकार संबंधीत सं था/मंडळ /
लब यांना राहील. 

17. के टग ाऊंडसाठी आव यक असलेले िश क, रखवालदार इ .कमचारी नेम याची व 
यांचे मानधन अदा कर याची जबाबदारी संबंिधत सं था /मंडळ/ लब यांची राहील. 

18. के टग ाऊंड परीसरात म पान धु पान कर यास स  मनाई राहील. 
19. के टग ाऊंड हे ११ मिह यासाठी भाडे कराराने चालिव यास दे यात येईल .ठे याची 

मुदत संप यानंतर पुढील मुदतवाढ दे याचा अथवा ठेका मुदती पुव  र  कर याचा 
अिधकार म.न.पा .स राहील. 

20. के टग ाऊंड संबंधी अटी /शत चा भंग झा यास, गैरवतन िनदशनास आ यास अथवा 
गंभीर त ार आ यास कोणतीही पूव सुचना न देता ठेका र  कर यात येईल. 

21. िनिवदेनुसार दरमहा ठरलेले भाडे डा िवभाग, कै.अ णासाहेब मगर 
टेडीयम,नेह नगर येथे भ न याची पावती सादर करावी लागेल., २ मिह यांपे ा 

जा त कालाबधीचे भाडे थक यास ठेका र  क न अनामत र म ज  कर यात येईल. 
22. के टग ाऊंडची पाहणी कर याची महापािलके या स म अिधका यास मुभा राहील, 

यास संपूण सहकाय करणे हे के टग ाऊंड चालिवणा या सं था/मंडळ / लब यांचेवर 
बंधनकारक राहील. 

23. के टग ाऊंड संबंधी असले या अटी  /शत म ये वाढ करणे अथवा िशिथल कर याचे 
अिधकार मा .आयु  यांना राहील. 

24. के टग ाऊंड परीसरात इतर कोणताही वसाय करता येणार नाही. 
25. के टग ाऊंड एक तास - दोनतास करीता िशिबरासाठी इतर सं थेस भाडयाने देता 

येईल .तथापी कोण याही समारंभासाठी के टग ाऊंड/परीसर भाडयाने देता येणार 
नाही .अगर वतःलाही इतर कोणतेही समारंभ या ठकाणी करता येणार नाही. 

26. मैदान पधसाठी भा ाने घेत यास व छतेकामी १०% र म अनामत रकमेतून 
कपात केली जाईल. 

27. अजदाराला के टग मैदान आर ण काळात िवजेचा वापर करावयाचा अस यास याची 
पुव परवानगी संबंिधत भाग िव ुत िवभाग यांची घेऊन िमटर रड ग पा न िव ुत 
िवभाग ठरवून देतील या माणे िबल संबंिधत िव ुत िवभागात भरावे लागेल.  

28. सं थेने नेमले या कमचा-यांना कमान वेतन काय ानुसार वेतन देणे. यांचा िवमा 
उतरिवणे, िनयमानुसार भिव य िनवाह िनधी र म भरणे, शासनाने वेळोवेळी लागू 
केलेले कर इ. संबंिधत सं थेवर बंधनकारक रािहल.  

29. म.न.पा.ने जर सदर ठकाणी पधा आयोिजत के यास या काळात डा सुिवधा िवना 
मु य उपल ध क न ावी लागेल. 
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१२) म. न. पा. लॉन टेिनस कोट –  
 

१) से. नं. २५ िनगडी - ािधकरण लॉन टेिनस कोट  
२) से. नं. २६ िनगडी - ािधकरण लॉन टेिनस कोट  
३) मोहननगर लॉन टेिनस कोट , चचवड 
४) ी. संत ाने र डा संकुल लॉन टेिनस कोट, इं ायणीनगर, भोसरी  
५) सांगवी लॉन टेिनस कोट   
६) पपळ गुरव लॉन टेिनस कोट  

 

 लॉन टेिनस कोटसाठी सव साधारण अटी, िनयम व शा ती बॅड मटन कोट पान .४४ ते  
          ४६ माणे राहतील. 

1. कोट पधसाठी भा ाने घेत यास व छतेकामी १०% र म अनामत र  कमेतून कपात 
केली जाईल. 

2. थािनक खेळाडुं या िश णासाठी सकाळी ९ ते १० ही वेळ राखीव ठेव यात येईल.   
3. लॉन टेिनस कोट या ठकाणी २ कवा ४ कोट असतील या ठकाणी ५०% कोटचा 

वापर िश णाकरीता ५०% वापर नाग रक, खेळाडू यांना सरावासाठी करता येईल. 
4. लॉन टेिनस कोट िश णाकामी देताना संबंिधत िश काकड े असणारी गुणव ा 

ल ात घेऊनच टेिनस कोट िश णाकरीता भाडेत वावर दले जाईल. 
5. लॉन टेिनस कोटवर िश ण करावयाचे झा यास एका वेळी एका बॅच म ये १० 

िव ाथ  असतील. 
6. अजदाराला टेिनस कोट आर ण काळात िवजेचा वापर करावयाचा अस यास याची 

पुव परवानगी संबंिधत भाग िव ुत िवभाग यांची घेऊन िमटर रड ग पा न िव ुत 
िवभाग ठरवून देतील या माणे िबल संबंिधत िव ुत िवभागात भरावे लागेल. 

7. पपरी चचवड लॉन टेिनस असोिसएशन व म.न.पा. या संयु  िव माने पधा 
यावयाची झा यास सकाळी ७ ते रा ी ८ पयत िवनामु य दे यात येईल. 

8. जर खाजगी व पाची पधा असेल तर भाडेदर म.न.पा. िनयमा माणे भरावे लागेल व 
िवजेचा वापर करावयाचा अस यास याची पुव परवानगी संबंिधत भाग िव ुत 
िवभाग यांची घेऊन िमटर रड ग पा न िव ुत िवभाग ठरवून देतील या माणे िबल 
संबंिधत िव ुत िवभागात भरावे लागेल. 
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१३) म.न.पा.बॅड मटन हॉल. 

 १. पवनानगर बॅड मटन हॉल, चचवड 
 २. थेरगांव बॅड मटन हॉल  
      ३. मदनलाल ध ा , िधकरण से नं २५ बॅड मटन हॉल, िनगडी 
      ४.  िधकरण से.नं २५ आकुड  रे वे टेशन जवळ 
      ५.  संत तुकारामनगर बॅड मटन हॉल, पपरी 
      ६.  डॉ. हेडगेवार डा संकुल अजमेरा कॉलनी अजमेरा बॅड मटन हॉल, पपरी 
      ७.  इं ायणीनगर बॅड मटन हॉल, भोसरी 
      ८. ग हाणेव ती लांडेवाडी बॅड मटन हॉल, भोसरी 
      ९.  पपरीगांव बॅड मटन हॉल, पपरी 
      १०. ी संत ाने र डा संकुल बॅड मटन हॉल, इं ायणीनगर, भोसरी, ४ कोट 
      ११. छ पती िशवाजी महाराज बॅड मटन हॉल यमुनानगर, िनगडी 
      १२. महा मा फुले नगर बॅड मटन हॉल, चचवड (िनयोिजत) 
      १३. सांगवी बॅड मटन हॉल 
      १४. पपळे गुरव बॅड मटन हॉल 

म.न.पा बॅड मटन हॉल ,लॉन टेिनस, ॅश कोट, टेबल टेिनस सराव , पधसाठी 
आर णा  बाबत खालील माणे अटी व िनयम राहतील. 

1. म.न.पा.चे बॅड मटन हॉल ,लॉन टेिनस, ॅ श कोट, टेबल टेिनस पधसाठी, आरि त 
कर यापुव  कमान १० दवस अगोदर अज करणे आव यक आह.े अपवादा मक 
प रि थतीत मा.अित.आयु  यांचे मा यतेने कमान ३ दवसापुव  अज आ यास मैदाने 
सरावासाठी देणे बाबत िवचार केला जाईल. म.न.पा.चे बॅड मटन हॉल ,लॉन टेिनस, 

ॅ श कोट, टेबल टेिनस सरावासाठी ऑनलाईन आर णासाठी िनि त केले या अटी – 
शत   खेळाडूंवर बंधनकारक राहतील.  

2. बॅड मटन हॉल ,लॉन टेिनस, ॅ श कोट, टेबल टेिनस पधसाठी आर ण के यानंतर 
आर ण र  करावयाचे झा यास कमान ७ दवस अगोदर लेखी अज सादर करणे 
आव यक आह.े तरच आर ण शु क परत केले जाईल. अ यथा एकदा भरलेल आर ण 
शु क कोण याही सबबीवर परत केले जाणार नाही. 

3. बॅड मटन हॉल ,लॉन टेिनस, ॅ श कोट, टेबल टेिनस पधसाठी भा ाने दे याचे 
अिधकार मा.सहा यक आयु  ( डा) यांना रािहल. अपवादा मक प रि थतीत 
मा.सहा यक आयु  ( डा) यांचे सदर अिधकार डा अिधकारी दान करतील. 

4. बॅड मटन हॉल ,लॉन टेिनस, ॅ श कोट, टेबल टेिनस पधसाठी आर णासाठी लेखी 
अज करणे आव यक आह.े 
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5. बॅड मटन हॉल ,लॉन टेिनस, ॅ श कोट, टेबल टेिनस पधसाठी, सरावासाठी आर ण 
शु क व अनामत र म या बाबत माहीती भाग ४ म ये दली आह.े  

6. सभासदांना बॅड मटन हॉल ,लॉन टेिनस, ॅ श कोट, टेबल टेिनस पधसाठी , 
सरावासाठी कोटम ये वेश करणे पुव  आर ण पावती अथवा ओळखप  दाखिवणे 
बंधनकारक आह.े 

7. सभासदांने बॅड मटन हॉल ,लॉन टेिनस, ॅ श कोट, टेबल टेिनस पधसाठी, सरावासाठी 
येताना वत:चे आव यक असलेले सव सािह य आणणे आव यक आह.े 

8. खाजगी कवा सरकारी सं था यांनी पधकरीता आर ण करताना कमान १० दवस 
अगोदर लेखी अज करणे आव यक आह.े 

9. बॅड मटन हॉल ,लॉन टेिनस, ॅ श कोट, टेबल टेिनस चे सभासद होताना कमान २ 
(दोन), अथवा ४ (चार), ६ (सहा), ८ (आठ) अशी सभासद सं या असणे आव यक आह.े 

10. सभासदांना महापािलकेने नेमुन दले या वेळेतच सराव करणे यांचेवर बंधनकारक रािहल. 
11. कोण याही सभासदास बॅड मटन कोटम ये अपघात, दुखापत अथवा िजिवतहानी 

झालेस याची जबाबदारी पपरी चचवड महानगरपािलकेवर राहणार नाही. 
12. बॅड मटन हॉल ,लॉन टेिनस, ॅ श कोट, टेबल टेिनस पधसाठी, सरावासाठी वेश 

करणा-या कोणतेही ने / सभासदाने मौ यवान व तू सोबत आणू नये. कोण याही 
या /सभासदां या व तू चोरीस गे यास याची जबाबदारी पपरी चचवड 

महानगरपािलकेवर राहणार नाही. 
13. सभासदांनी भरले या वगणीचा कालावधी संपले नंतर सभासद व र  होईल. 
14. पपरी चचवड महानगरपािलकेने नेमुन दलेली वेळ संपलेनंतर बॅड मटन हॉल ,लॉन 

टेिनस, ॅ श कोट, टेबल टेिनस क  व रत रकामा क न यावा लागेल. 
15. बॅड मटन हॉल ,लॉन टेिनस, ॅ श कोट, टेबल टेिनस क ाम ये धु पान इ. गो ी क  

नये. 
16. बॅड मटन हॉल ,लॉन टेिनस, ॅ श कोट, टेबल टेिनस क ा मधील सािह याची नासधूस 

अथवा मोडतोड के यास याची संपूण भरपाई वखचाने सभासदास क न ावी 
लागेल. 

17. बॅड मटन हॉल ,लॉन टेिनस, ॅ श कोट, टेबल टेिनस क ाची पपरी चचवड 
महानगरपािलकेस जे हा आव यकता असेल या वेळेस पपरी चचवड 
महानगरपािलकेत बॅड मटन कोट उपल ध क न ावा लागेल. या वेळेत सभासदास 
सराव करता येणार नाही. व फ  परत िमळणार नाही. 
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18. बॅड मटन हॉल ,लॉन टेिनस, ॅ श कोट, टेबल टेिनस क ाम ये खेळताना पोटस शुज 
वापरणे आव यक आहे. तसेच खेळ यापुव  ते व छ क न घेणे आव यक रािहल. 

19. या सभासदांनी आर ण केले आह.े या सभासदांनाच खेळ यास परवानगी रािहल. 
यां या नावांवर दुस-या स खेळता येणार नाही. 

20. पपरी चचवड महानगरपािलके या अिधका-यांनी वेळोवेळी दले या सूचना व अटी 
सभासदांवर बंधनकारक राहतील. 

21. पपरी चचवड महानगरपािलकेने दले या सूचनांचा अथवा िनयम व अट चा भंग 
के यास सभासदांचे सभासद व र  केले जाईल. 

22. बॅड मटन हॉल ,लॉन टेिनस, ॅ श कोट, टेबल टेिनस क ाम ये गैरकृ य, गैरवतन अथवा 
नाग रकांना ास होईल असे वतन कर यात येऊ नये. 

23. बॅड मटन हॉल ,लॉन टेिनस, ॅ श कोट, टेबल टेिनस क ाची सा ाहीक सु ी व वेळा 
ठरिव याचे अिधकार मा. आयु  यांना राहील.  

24. अटी व िनयमांचे पालन न करणा-या सभासदांचे सभासद व र  केले जाईल. 
25. अटी व िनयमांम ये बदल कर याचे अिधकार मा. आयु  अथवा यांनी नेमून दले या अिधका-

यास राहतील. 
26. बॅड मटन हॉल ,लॉन टेिनस, ॅ श कोट, टेबल टेिनस क  काही कारणा तव बंद ठेव याचा 

अिधकार मा. आयु  यांना रािहल. 
27. बॅड मटन हॉल ,लॉन टेिनस, ॅ श कोट, टेबल टेिनस क ाचे ऑनलाईन आर ण मुदत 

संप या या शेवट या आठव ात पु ढल आर णा बाबत वृ प ात जाहीर िसि  दली 
जाईल. 

28. म..न.पा., खाजगी शालेय िव ाथ , रा य, रा ीय खेळाडू यांना बॅड मटन हॉल ,लॉन टेिनस, 
ॅ श कोट, टेबल टेिनस क ाम ये िश णासाठी स.९.०० ते स.१०.०० ही वेळ राखीव 

ठेव यात येईल. परंतू याबाबत ३ मिहने आगोदर लेखी अज देणे आव यक आह.े 
29. सराव व पधसाठी कोटचे आर ण के यानंतर अनामत र मेची पु हा मागणी के यास यातुन 

१० ट े  र म व छतेपोटी कपात केली जाईल. अनामत परतावासाठी अज व मुळ अनामत 
पावती सादर करणे आव यक आहे.  

            म.न.पा .बॅड मटन हॉल भाडे कराराने चालिव यास देणेबाबत अटी शत   - 
1. बॅड मटनहॉलची वेळ सकाळी ६.०० ते रा ी ९.०० या कालावधीत राहील .परंतु रा ी ९.०० 

नंतर बॅड मटनहॉलचा वापर करता येणार नाही. 
2. बॅड मटनहॉल सािह याची मोडतोड के यास याची भरपाई दे याची जबाबदारी संबंिधत 

सं थेची /मंडळाची / लबची राहील. 
3. सदरची सं था/मंडळ /क ब हे नोदणीकृत सं था असावी. 
4. जी सं था/मंडळ / लब म.न.पा .कडे जा तीत जा त मािसक भाडे देईल या सं थेस /मंडळास 

/ लबला बॅड मटनहॉल कराराने चालिवणेस दे यात येईल, या कामी म.न.पा. िनयमा नुसार 
अनामत र मेचा एफ.डी.आर. म.न.पा. कडे जमा करावा लागेल. 
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5. बॅड मटनहॉल चालिव याचा करारनामा ११ मिह यांचा राहील, तसेच मुदतवाढ देणे कवा 
नाकारणे याकरीता मंडळ /सं था / लबचे कामकाज िवचारात घेऊन पुढील मुदतवाढीचे 
अिधकार म.न.पा.स राहतील. 

6. बॅड मटनहॉल इमारतीम ये व इमारत परीसराम ये बॅड मटन ित र  कोणताही वापर 
करता येणार नाही., तथापी इमारतीचे काही नुकसान झा यास )दारे, िखड या इ (. याचे 
दु तीचा खच संबंिधत सं था/मंडळ/ लब यांना करावा लागेल. 

7. बॅड मटनहॉल चालिवणेस दले या मंडळ /सं था / लबला बॅड मटनहॉलवर मालक  ह  
सांगता येणार नाही .बॅड मटनहॉलचा सव वी मालक  ह  म.न.पा.चा राहील. 

8. वेळोवेळी महानगरपािलका या िनयम व अटी शथ  लागू करेल याचे पालन करणे संबंिधत 
सं था /मंडळ / लब यांना बंधनकारक राहील. 

9. बॅड मटनहॉलचा िवजेचा खच )मीटर रड ग माणे (संबंिधत सं था /मंडळ लब यांना करावा 
लागेल. 

10. बॅड मटनहॉल इतर कोण याही कारणासाठी वापरता येणार नाही. 
11. बॅड मटनहॉल मधील सािह याची िव हेवाट लावणे /चोरीला जाणे तसेच बॅड मटन हॉल 

सािह य कारणािशवाय तूट फुट होणे, अगर बॅड मटन हॉलचा वापर इतर कारणासाठी 
के याचे कवा इतर गैर कार जर म.न.पा .अिधका यांचे िनदशनास आ यास संबंिधत 
सं था /मंडळ / लब यांना कोणतीही पूव सूचना कवा नोटीस न देता सं थेचा 
करारनामा र  करणेत येईल व झाले या नुकसानीची भरपाई अनामत रकमेतून वसुल 
केली जाईल. 

12. या बॅड मटनहॉल म ये या पूव च पा याची व था आहे तेथील पाणी संबंिधत 
सं थेस /मंडळ / लबला मोफत वापरता येईल, तथापी या ठकाणी पा याची व थी 
नाही तेथे म.न.पा. यावतीने पा याची व था केली जाणार नाही. 

13. मंडळाने / लबने मनपा िनयमानुसार टॅप पेपरवर बॅड मटनहॉलमधील सािह याबाबत 
लेखी हमी ावी लागेल. 

14. मंडळाने /सं थेने / लबने ११ मिह याचा करारनामा क न ावा लागेल. 
15. बॅड मटनहॉलची संपूण सुर ा राख याची जबाबदारी संबंधीत सं था /मंडळ / लब 

यांची राहील. 
16. म.न.पा.शाळेतील कमान २० मुलांना मोफत िश ण दे याची जबाबदारी संबधीत 

सं था /मंडळ / लब यांची राहील., यासाठी वतं वेळ ठरवून ावी लागेल. 
17. बॅड मटनहॉलसाठी िश क नेम याची जबाबदारी संबंधीतांची राहील. 
18. म.न.पा .बॅड मटनहॉल व परीसराची संपूण देखभाल व व छता ठेव याची जबाबदारी 

संबंधीत सं था /मंडळ / लब यांची राहील. 
19. बॅड मटन हॉलचे सभासद व देणेकामी फ  वसुलीचा अिधकार संबंधीत सं था /मंडळ /

लब यांना राहील. 
20. बॅड मटनहॉलसाठी आव यक असलेले िश क, रखवालदार इ .कमचारी नेम याची व 

यांचे मानधन अदा कर याची जबाबदारी संबंिधत सं था /मंडळ / लब यांची राहील. 
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21. बॅड मटनहॉल मधील सािह याची चोरी झा यास कवा मालम ेचे नुकसान झा यास 
याची सव वी जबाबदारी बॅड मटन हॉल चालिवणा या सं था /मंडळ / लब यांची 

रािहल .म.न.पा .ठरिवल या माणे याची नुकसान भरपाई ावी लागेल. 
22. बॅड मटनहॉल परीसरात म पान धु पान कर यास स  मनाई राहील. 
23. बॅड मटनहॉल हा ११ मिह यासाठी भाडे कराराने चालिव यास दे यात येईल .ठे याची 

मुदत संप यानंतर पुढील मुदतवाढ दे याचा अथवा ठेका मुदतीपुव  र  कर याचा 
अिधकार म.न.पा.स राहील. 

24. बॅड मटनहॉलसंबंधी अटी/शत चा भंग झा यास, गैरवतन िनदशनास आ यास अथवा 
गंभीर त ार आ यास कोणतीही पूव सुचना न देता ठेका र  कर यात येईल. 

25. िनिवदेनुसार दरमहा ठरलेले भाडे डा िवभाग, कै.अ णासाहेब मगर टेडीयम, 
नेह नगर येथे भ न याची पावती सादर करावी लागेल., २ मिह यांपे ा जा त 
कालाबधीचे भाडे थक यास ठेका र  क न अनामत र म ज  कर यात येईल. 

26. बॅड मटनहॉलची पाहणी कर याची महापािलके या स म अिधका यास मुभा राहील, 
यास संपूण सहकाय करणे हे बॅड मटनहॉल चालिवणा या सं था /मंडळ / लब यांचेवर 

बंधनकारक राहील. 
27. बॅड मटनहॉल संबंधी असले या अटी /शत म ये वाढ करणे अथवा िशिथल कर याचे 

अिधकार मा.आयु  यांना राहील. 
28. बॅड मटनहॉल परीसरात इतर कोणताही वसाय करता येणार नाही . 
29. बॅड मटनहॉल तास-दोनतास करीता िशिबरासाठी इतर सं थेस भाडयाने देता येईल .

तथापी कोण याही समारंभासाठी बॅड मटनहॉल/परीसर भाडयाने देता येणार नाही .
अगर वतःलाही इतर कोण या कारणासाठी वापरताना येणार नाही . 

30. बॅड मटन कोट ऑनलाईन बुक केले तर, ४ खेळाडूंची नावे देणे बंधनकारक राहील. 
यां या नावाने कोट बुक केले आहे ती  सलग पाच दवस कोटवर खे याकरीता 

नसेल तर सदर या कोटचे आर ण र  केले जाईल. 
31. बॅड मटन कोट शालेय िव ा या या िश णाकरीता सकाळी ७.०० ते ९.०० व 

सांय.६.०० ते ७.०० या वेळेत आरि त केले जाईल. जर िश णाकरीता िव ाथ  
नसतील तर नाग रकांना उपल ध क न दले जाईल. 

32. सं थेने नेमले या कमचा-यांना कमान वेतन काय ानुसार वेतन देणे. यांचा िवमा 
उतरिवणे, िनयमानुसार भिव य िनवाह िनधी र म भरणे, शासनाने वेळोवेळी लागू 
केलेले कर इ. संबंिधत सं थेवर बंधनकारक रािहल.  
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१४) म.न.पा . ॅ श कोट. 
ॅश कोटसाठी सव साधारण अटी, िनयम व शा ती बॅड मटन हॉल पान .४४ ते ४६ माणे 

राहतील. 

१५) टेबल टेिनस सटर 
टेबल टेिनस सटर सव साधारण अटी, िनयम व शा ती बॅड मटन हॉल पान .४४ ते ४६ माणे 
राहतील. 

१६) म.न.पा .थेरगाव बोट लब. 
थेरगाव येथील बोट लब ११ मिहने भाडे त वावर चालिव यास देणेकामी अटी व शत   

            थेरगाव येथील बोट लब भाडे कराराने चालिवणेस देणेकामी ई िनिवदा नोटीस 
िस द क न दर मागिवणेत येतील. 

1. थेरगांव बोट लब चालिव यास जो ठेकेदार सवात जा त भाडे देईल याची िनिवदा ११ 
मिहने  
भाडे त वावर मंजूर कर यासाठी िवचारात घेतली जाईल. 

2. अटी यु  दरप कांचा िवचार केला जाणार नाही. 
3. िनिवदे सोबत ा  आयकर िववरणप , इ कम टॅ स लीअरंस स ट फकेट,जोडणे आव यक 

आह.े 
4. िनिवदा मंजूर झा यानंतर मनपा या िनयमानुसार   टॅप पेपरवर वखचाने करारनामा 

िल न ावा लागेल . 
5. िनिवदा मंजूर धारकाने करारनामा व अनामत र मेची पुतता या कायालयाचे प  िमळाले 

नंतर ८ दवसांचे आत करणे आव यक आह े.तसे न के यास संबंधीतांची िनिवदा र  क न 
पुढील िनिवदाधारकांचा िवचार केला जाईल. 

6. बोट लब चालिव यासाठी कमान ११ मिहने कालावधी राहील . 
7. बोट लबसाठी आव यकतेनुसार बोटीची उपल धता क न देणे, याचेकडे रे यु बोट असणे 

हे चालिव यास घेणार यांचेवर बंधनकारक राहील. 
8. बोट लब चालिव यास आव यक असलेले सव कारचे परवाने घे याची जबाबदारी बोट लब 

चालिव यास घेणार यांची राहील. 
9. बोट लबसाठी आव यक असलेले तत मागदशक, जीवर क )लाईफ गाड (इतर आव यक 

मनु यबळ िनयु  कर याची जबाबदारी बोट लब चालिव यास घेणार यांची राहील. 
10. नदी या पा ाची लांबी ं दी पा यात असलेले खडक, खोली व अ य धोकादायक बाबी यांचा 

अ यास क न बोट ग या वेळी कोण याही कारची हानी होणार नाही याची द ता 
चालिव यास घेणार यांनी यावयाची आह.े 

11. नदी या पा याची व प याची पातळी ल ात येवून )मु य वे पावसाळयात (बोट गसाठी 
वषभराकरीता काय म (Annual Program) चालिव यास घेणार यांनी िनि त करावयाचा 
आह े .मा  पुर वा इतर त सम कारणांकरीता बोट लब नागरीकां या सुरि तते या दृ ीने बंद 
ठेवावा लागेल. 
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12. बोट गसाठी पा यात उतरणा-या येक खेळाडू, िव ाथ  व नागरीक यां या जीवर णाची 
जबाबदारी चालिव यास घेणार यां यावर अस याने यांनी येकास लाईफ जॅकेट उपल ध 
क न देणे बंधनकारक आह े.लाईफ जॅकेट िशवाय कोणालाही बोटीत बसिवता येणार नाही. 

13. बोट लब चालिव यास घेणार यांना खाजगी लास चालवून अ य िव ा याना बोट गचे 
िश ण देता येईल व यासाठी येक िव ा याकडून अ प व पात शु क घेता येईल . येक 

वष  महानगरपािलकेतील कमान ५० िव ा याना मोफत िश ण ावयाचे आहे व यातून 
कुशल खेळाडूंची टम तयार करणे आव यक आह.े 

14. पपरी  - चचवड शहरातील खेळांडूची बोट ग िश णासाठी िनवड करताना सैिनक  
अिभयांि क  महािव ालया या सी.एम.ई. त ांची मदत यावी व िनवड झाले या 
िव ा याना त ांकडून िश ण देणे चालिव यास घेणार यां यावर बंधनकारक राहील. 

15. बोट ग लबसाठी िश णाथ  हणून िनवड झाले या िव ा याना वत:ची पालकांची तसेच 
संबंधीत िव ालयाची लेखी संमती अस यािशवाय िश णासाठी वेश दला जाणार नाही 
याबाबतची जबाबदारी चालिव यास घेणार यांची राहील. 

16. म.न.पा.ने नौकानयनाची पधा आयोिजत के यास अशावेळी म.न.पा .स िवनामोबदला 
बोट लब उपल ध क न ावा लागेल. 

17. बोट लबची जागा प रसर चालिव यास घेणार यांनी िनियमतपणे व छ कायम आकषक व 
सुशोभीत ठेवणे आव यक आह.े 

18. बोट लब चालिव यासाठी महापािलकेकडून कोण याही व पाचे आ थक सहा य 
चालिव यास घेणार यांना िमळणार नाही. 

19. बोट लबचे उ द पूत साठी चालिव यास घेणार यां याकडून होणा -या य ांना वेळोवेळी 
म.न.पा .अिधका -याकडून आढावा घेतला जाईल .व चालिव यास घेणार यांचे कामकाज 
असमाधानकारक आढळून आ यास मा.आयु  कधीही ठेका र  क  शकतील. 

20. बोट लबची देखभाल यांची संपूण िनगा, करकोळ दु या, क पाचे उ  पूण हो यासाठी 
महापािलकेने दले या सुचनांची अंमलबजावणी करणे चालिव यास घेणार यांचेवर बंधनकारक 
राहील. 

21. नदी वापराबाबत शासनाची तसेच रतसर आव यक या परवानगी घे याची जबाबदारी 
चालिव यास घेणार  यांची राहील .आव यक ती शासक य परवानगी िमळिव यासाठी 
महापािलका संबंिधत सं थेस सहकाय करेल तसेच याकामी शासनास अदा करावया या शु क 
रॉय टी हे चालिव यास घेणार यांना भरावे लागतील. 

22. बोट लब या जागेत म.न.पा . या सुिवधा उदा .शेडस ् /हॉटेल ॅ स सटर इ .उपल ध 
क न देईल . यांचे भाडे म.न.पा .िनि त करेल .बोट लब चालिव या या ठे याबाबत 
िनि त केले या भाडे र मेचा भरणा येक मिह या या १५ तारखे या आत बोट लब 
चालिव यास घेणार यांना म.न.पा . डा िवभागात जमा करावे लागेल .१५ तारखेनंतर 
भर या जाणा -या भाडेम ये ती दन र. .५०० िवलंब शु क आकारले जाईल. 

23. बोट लब ठे या या संदभात होणारा सव कारचा प वहार हा करारना याचा 
अिवभा य भाग राहील. 
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24. बोट लब कायरत झालेपासून करारना या या मुदतीपयत नदीचे पाणी /नदी दुिषत 
होणार नाही याम ये लाि टक वा त सम कचरा होणार नाही याची काळजी घेणे हे 
बोट लब चालिव यास घेणार यांचेवर बंधनकारक राहील. 

25. थेरगांव बोट लब चालिव यास घेणा या सं थेकडे इंिडयन कया कग ड कनो ग 
असो.यांचेकडे न दणी केलेले माणप  असणे आव यक आह े .अथवा सदर सं थेस 
बोट लब चालिव याचा पुव अनुभव असणे आव यक आह े .सदर माणप ाची िनिवदे 
सोबत कॅन क न, व स य त क न अपलोड करावी लागेल. 

26. थेरगाव येथील बोट लब चालिव यास देणेकामी ा  झालेले दर प क मंजूर अथवा 
नामंजूर करणेचे अिधकार मा.आयु  यांनी वत :कडे राखून ठेवले आहेत. 

27. बोट लब चालिव यास घेणा -यास वापरात येणा-या बोटी िवषयी संपूण मािहती 
म.न.पा.स सादर करावी लागेल. 

28. थेरगाव बोट लब कजूदेवी मं दर व प जी बंधा-यापासून ५० िमटर अंतर सोडूनच 
बोटीचा  वापर करणे बंधन कारक राहील. 

29. बोटीमुळे नदीव न िप यासाठी, औ ोिगक कारणासाठी व शेतीसाठी उपसा कर यात 
येणा -या योजनांना धोका कवा अडथळा येणार नाही याची खबरदारी बोट लब 
चालिव यास घेणा-याची  राहील. 

30. बोट चालिवणारे बोटमन िशि त असले पािहजेत .बोट लब चालिव यास घेणार 
यांचेकडे रे यु बोट असणे आव यक आहे .व बोट लब चालू असताना एकूण ४ लाईफ 
गाड असणे आव यक आह.े 

31. बोट लबची वेळ सुय दय ते सुया त या काळातीलच राहील .हे बोट लब चालिव यास 
घेणा यावर बंधनकारक राहील. 

32. बोट ग करताना काही िजिवत हानी अथवा िव  हानी झा यास याची सव वी 
जबाबदारी बोट लब चालिव यास घेणा-याची राहील. 

33. बोट गसाठी येणा या पयटकांकडून माफक फ  आकार यात यावी .बोट ग या वेळी 
यां या सुरि ततेची जबाबदारी बोट लब चालिव यास घेणार यांची राहील .तसेच 

लाईफ जॅकेट घालून पयटकांस बोट गसाठी सोड याची जबाबदारी बोट लब चालकाची 
राहील. 

34. बोट लबवर कया कग, कनो गचे व रो गचे िश ण ावयाचे आहे व यासाठी 
आव यकतेनुसार बोट ची उपल धता क न देणे िल न देणार यांचेवर बंधनकारक 
राहील. 

35. िल न देणार यांना खाजगी लास चालवून अ य िव ा याना बोट गचे िश ण देता 
येईल व यासाठी येक िव ा याकडून कमाल र. .२०० तीमाह एवढे शु क 
आकारता येईल. 

36. बो टग िश ण पुण केले या िव ा याना रा य, रा ीय युिनअर व सब युिनअर 
पधत सहभागी कर याची जबाबदारी संबंिधत सं था व म.न.पा .या दोघांची राहील. 
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37. बोट लबवर रा य, रा ीय पधाचे आयोजन करावयाचे असून पध यावेळी े कांना 
बस याची व था करावयाची आहे . पधा अनुषंगाने वेश फ  म.न.पा. या मा यतेने 
िल न देणार यांनी यावयाची आह े .सदर पधा पार पाड याची जबाबदारी िल न 
देणार यांची राहील. 

38. बोट लब चालिव याचा कमीतकमी ३ ते ४ वषाचा पुवानुभव असणे गरजेचे आहे .या 
बाबतचा पुरावा/ माणप  िनिवदे सोबत कॅन क न, व स य त क न अपलोड 
करावी लागेल. 

39. बोट लब व बोट लब परीसराकरीता ३ पाळयात सुर ा कमचारी नेमणे आव यक 
असून येक पाळीम ये ४ कमचारी यांची नेमणुक कर याची जबाबदारी िल न देणार 
यांची राहील. 

40. िप याचे पाणी, लाईटची व था म.न.पा .कडून केली जाईल .परंतू याचे येणारे 
रतसर बील भर याची जबाबदारी िल न देणार यांची राहील. 

41. वापरावयास घेतलेला गाडन परीसर /लॉनसाठी लागणारे पाणी नदीतून उचलून घेऊन 
ते वखचाने गाडन परीसर आिण लॉनम ये दे याची जबाबदारी िल न देणार यांची 
राहील. 

42. िनिवदा फॉम म.न.पा.चे वेबसाईट व न डाऊनलोड क न िनिवदा फॉम घेतले या 
िनिवदाकारांनी िनिवदा फ  किमशनर, पी.सी.एम.सी .यांचे नांवे िडमांड ा ट ारे 
भ न पाक ट .१ म ये डी.डी .सादर करावा. 

43. िनिवदा मंजूर पुरवठाधारकांस करारनामा करणेपूव  असा ठेकेदार/ठेकेदारी सं था 
म.न.पा.चे िव मान नगरसेवक व ि वकृत सद य यांचेशी संबंिधत नाही .याबाबत 
र. .१०० चे टँपपेपरवर ित ाप  नोटराईज क न ावे लागेल . 

44. िनिवदा दर मंजूर के यानंतर शासनाने याम ये काही करवाढ के यास कोणतेही करवाढ 
मंजूर केली जाणार नाही . 

45. िनिवदा मंजूर झा यानंतर ठेकेदारास मंजूर दरां माणे वा षक कामा या एकूण रकमे या 
५%  माणे होणारी अनामत र म ही पेमट गेटवे िस टीम ारे भरावी लागेल .तसेच 
अनामत रकमे या ३% माणे होणारी र म अिधक  मनपा या िनयमानुसार  टँप 
पेपरवर वखचाने लेखी करारनामा क न ावा लागेल . 

46. पिह या वषाचे िनिवदा दर कामाचे आदेशापासून ११ मिहने कालावधीसाठी ा  
राहील .तसेच मंजूर केलेले दर ठेकेदारावर बंधनकारक राहील . 

47. सदरची िनिवदा ि वकृतीचे अंितम दनांकाचे दवशी दुपारी ४.०० वाजता कवा 
िनिवदा किमटी ठरवील या दवशी व वेळेस िनिवदा उघड यात येतील . याबाबतची 
सुचना म.न.पा .वेबसाईटवर देणेत येईल .िनिवदा उघड या या वेळी िनिवदाकार वत :
कवा याचा ािधकृत ितिनधी उपि थत रा  शकेल . 
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48. िनिवदा मंजूर पुरवठाधारकाने थेरगांव बोट लब चालिवणेस असमथता दशिवलेस 
कवा िनिवदेतील कोण याही अटीचा भंग केलेस यांना याकामापोटी भरलेली अनामत 

र म ज  क न पुरवठा आदेश र  करणेत येईल व यांचे नाव काळया यादीत टाक यात 
येईल . 

49. िनिवदा मंजूर पुरवठाधारकाने िनिवदेसोबत जोडलेली कागदप े अवैध, अपुण कवा 
दशाभूल करणारी असलेस तसेच करारनामा करणेस  पाचारण केले असता करारनामा 

करणेस टाळाटाळ केलेस कवा करारनामा करणेस असमथता दशिवलेस, थेरगांव बोट लब 
चालिव यास घेत यानंतर करारनामा संपु ात ये या या आत असमथता दशिव यास सदर 
कामापोटी जमा केलेली अनामत र म ज  क न पुरवठा आदेश र  कर यात येईल. 

50. िनिवदाधारकांवर िनिवदेतील, करारना यातील, पुरवठा आदेशातील सव अटी, शत  तसेच 
स म अिधका-यांनी दले या सुचना बंधनकारक राहतील .यापैक  कोण याही अटी शत चा 
भंग के यास िनिवदाकाराचे अनामत र म ज  क न पुढील यो य ती कायवाही करणेत 
येईल. 

51. शासनाने वेळोवेळी लागू केलेले कर सं थेला बंधनकारक राहतील.  
52. नेमले या कमचा-यांना कमान वेतन काय ानुसार वेतन ावे लागेल.  
53. सं थेने नेमले या कमचा-यांचा िवमा उतरवून भिव य िनवाह िनधी र म िनयमानुसार 

संबंिधत कायालयाकडे भरावी लागेल.   
54. म.न.पा.ने जर सदर ठकाणी पधा आयोिजत के यास या काळात डा सुिवधा िवना 

मु य उपल ध क न ावी लागेल. 
 

१३) म.न.पा . ायामशाळा. 
ायामशाळा, बॉ सग, वेटिल टग सटरच े सभासद व होताना खालील माणे अटी व िनयम राहतील. 

1. म.न.पा.ने ायामशाळा, बॉ सग, वेटिल टग सटरचे  सभासद व होताना कमान १० दवस 
अगोदर िवहीत नमु यात अज करणे आव यक आह.े  

2. म.न.पा.ने ायामशाळा, बॉ सग, वेटिल टग सटरचे  सभासद व दे याचे अिधकार डा 
अिधकारी यांना रािहल. 

3. म.न.पा.ने ायामशाळा, बॉ सग, वेटिल टग सटरचे  मािसक शु क व  अनामत या बाबत 
माहीती भाग ४ म ये दली आह.े 

4. सभासद व होताना मुळ अजा सोबत कमान ६ मिह याची फ  व ायाम शाळा अनामत, २ 
फोटो, म.न.पा. प रसरात राहत अस याचा परुावा (उदा.आधार काड, रेश नग काड झेरॉ स 

त / ाय हग लायस स / मा. नगर सद य यांच ेिशफारस प  ) सादर करणे आव यक आह.े 
5. सभासदाने म.न.पा.ने ायामशाळा, बॉ सग, वेटिल टग सटरचे  मािसक फ  मिह या या १५ 

तारखे या आत म.न.पा. कमचा-यांकडे जमा क न याची रतसर पावती यावी. 
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6. म.न.पा.ने ायामशाळा, बॉ सग, वेटिल टग सटरचे  सभासद व झा यावर म.न.पा.कडून 
ओळखप  दले जाईल. ायामासाठी येताना सदर ओळखप  वत: जवळ असणे आव यक 
आह.े म.न.पा. कमचा-याने मागताच सदर ओळखप  दाखिवणे आव यक आह.े 

7. ायामशाळा, बॉ सग, वेटिल टग सटरम ये सराव,  ायाम करताना जाणून बूजून 
सािह याची मोडतोड के यास याची कमत संबंिधताकडून वसूल क न याचे सभासद व र  
केले जाईल. 

8. म.न.पा. ायामशाळा, बॉ सग, वेटिल टग सटरची  अनामत पावती सभासदाने जपून ठेवावी. 
ायामशाळा, बॉ सग, वेटिल टग सटरचे  सभासद वाचा राजीनामा द यानंतर यांना 

अनामत परतावा साठी िविहत नमु यात अज व अनामत मुळ पावती जोडणे आव यक आह.े 
9. म.न.पा. ायामशाळा, बॉ सग, वेटिल टग सटरचे  सभासदांनी शांतता राखावी. 
10. म.न.पा. ायामशाळा, बॉ सग, वेटिल टग सटरचे  धु पान कर यास बंदी आह.े 
11. म.न.पा. ायामशाळा, बॉ सग, वेटिल टग सटरचे  वेळ सोम ते शिन स. ०६ ते १० व द.ु ४ ते 

सायं. ८ अशी रािहल दुसरा व चौथा शिनवार, रिववार तसेच शासक य सु यांचे दवशी 
म.न.पा. ायाम शाळा बंद रािहल. 

12. म.न.पा. ायामशाळा, बॉ सग, वेटिल टग सटरचे  ायाम, सराव सभासदाने वत: या 
जबाबदारीवर करावा, याकामी िश क, केअर टेकर, म.न.पा.कडून पुरविवले जाणार नाही. 

13. बॉ सग, वेटिल टग सटर म ये िश क पुरिवले जातील.   
14. ायामशाळा, बॉ सग, वेटिल टग सटरम य े येणा-या सभासदांनी मौ यवान व त,ू दािगणे 

ायाम शाळेत आणू नये. ते आण यास याची जबाबदारी संबिधत सभासदांवर रािहल सदर 
व तू चोरीला गे यास याची जबाबदारी पपरी चचवड महानगरपािलकेवर राहणार नाही. 

15. ायामशाळा, बॉ सग, वेटिल टग सटर म ये ायाम, सराव करताना अपघात, दुखापत 
अथवा िजिवतहानी झालेस याची जबाबदारी पपरी चचवड महानगरपािलकेवर राहणार 
नाही. 

16. सभासदांना ठरवून दले या वेळेत ायामासाठी, सरावासाठी येणे आव यक आह.े 
17. ायामशाळा, बॉ सग, वेटिल टग सटरम ये ायाम, सराव  करताना सभासदाने आव यक 

सैल कपड,े आव यक बे ट, लंगोट इ. वापरणे आव यक आहे. 
18. म.न.पा.ने ायामशाळा, बॉ सग, वेटिल टग सटर बाबत वेळोवेळी दले या सुचना 

सभासदांवर बंधन कारक राहील. 
19. म.न.पा.ने ठरवून दले या सूचना व िनयमांचा भंग के यास सभासद व र  केले जाईल. 
20. म.न.पा. ने ठरवून दले या अटी व िनयमांम ये बदल कर याचा अिधकार मा. आयु  अथवा 

यांनी नेमून दले या अिधका-यास राहील. 
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21. ायामशाळा, बॉ सग, वेटिल टग सटर तांि क कारणामुळे बंद ठेव याचा अिधकार मा. 
आयु  अथवा यांनी नेमून दले या अिधका-यास रािहल. 

22. येक सभासदाने म.न.पा. िनयममांचे, मागदशक सुचनांचे पालन करणे आव यक आह.े  
२३. “ ायाम शाळे या इमारतीतील पारंपा रक आखाडे ायाम शाळेम ये समािव  करावे .सदर   
    ायाम शाळा सेवा शु कावर देताना या सोबत आखाडेही चालिव यास दले जातील . 
२४ ायाम शाळेस सा ािहक सु या व शासक य सु या म.न.पा कम या-या माणे देय राहील  
२५ म.न.पा.अिधकारी ,कमचारी, सद य यांना कोणतीही डा सुिवधा ( ायाम शाळा 
सभासद व) मोफत दली जाणार नाही यांनाही. डा सुिवधांची िनयमानुसार फ  भरणे 
बंधनकारक राहील ” 

म.न.पा . ायामशाळा सेवाशु क त वावर कराराने चालिवणेस देणे बाबत या अटी व शत  – 
 

1. स म सिमतीची मा यता घेउन दरमहा सेवाशु क दर ठरवून म.न.पा . ायामशाळा 
११ मिहने कराराने म.न.पा .कडून देऊन  चालिव यास दे यात येईल . 

2. ायामशाळेची वेळ सकाळी ६.०० ते रा ी ८.०० पयत रािहल .रा ी ८.०० नंतर 
ायामशाळा चालिवता येणार नाही . 

3. ायामशाळा सािह याची मोडतोड के यास याची नुकसान भरपाई दे याची 
जबाबदारी संबंिधत सं थेची/मंडळाची रािहल . 

4. ायामशाळा चालिव यास दे यापूव  िनयमा नुसार अनामत र मेचा रा ीयकृत 
बँकेचा एफ्.डी.आर. म.न.पा .कडे जमा करावी लागेल. सेवाशु क दर व अनामत र म 
ठरिवणे, याम ये बदल करणे या बाबतचा अिधकार मा.आयु  यांना राहील. 

5. ायामशाळा चालिव याचा करारनामा ११ मिह यांचा रािहल .तसेच मुदत वाढ देणे 
कवा नाकरणे याक रता सं था/मंडळाचे कामकाज िवचारात घेऊन पुढील मुदतवाढ 

अिधकार म.न.पा.स राहतील . 
6. येक सभासदाकडून मािसक फ  हे म.न.पा .ठरवेल या दराने घेणे, हे सं था/मंडळांस 

बंधनकारक रािहल. 
7. ायामशाळा इमारतीम ये व इमारत प रसराम ये ायामा ित र  कोणताही 

वापर करता येणार नाही .इमारतीचे काही नुकसान झा यास दारे, िखड या इ. या 
दु तीचा खच िल न देणार सं था/मंडळास करावा लागेल . 

8. ायामशाळा चालिव यास दलेले मंडळ/सं थेस ायामशाळेवर मालक  ह  सांगता 
येणार नाही . ायामशाळेवर मालक  ह  सव वी म.न.पा.चा राहील . 

9. वेळोवेळी म.न.पा . या अटी व शत  लागू करेल याचे पालन करणे िल न देणार 
सं था/मंडळास करावा लागेल . 

10. ायामशाळेतील िवजेचा खच मीटर रड ग माणे िल न देणार सं था/मंडळास 
करावा लागेल . 

11. ायामशाळेत ायाम कर यासाठी कमान ५० सभासद कर याची जबाबदारी िल न 
देणार सं था/मंडळा यां यावर रािहल . 
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12. ायामशाळेत कारणा तव तुटफुट होणे इ .गो ी जर म.न.पा .अिधका-या या 
िनदशनास आ यास संबंिधत सं था/मंडळास कोणतीही पूव सुचना कवा नोटीस न देता 
सं थेचा करारनामा र  कर यात येईल व झाले या नुकसानीची भरपाई अनामत 
रकमेतून वसूल केले जाईल . 

13. या ायामशाळांम ये यापुव च पा याची व था आहे तेथील पाणी िल न देणार 
सं थेस/मंडळास मोफत वापरता येईल .तथािप या ठकाणी पा याची व था नाही 
तेथे म.न.पा . या वतीने व ता केली जाणार नाही. 

14. संबंिधत ायामशाळेत वसुल होणा-या फ  चा िहशोब ठेवावा .सदर फ  मधुन देखभाल 
दु ती कर यात यावी .र म कमी वसूल झा यास देखभाल दु तीचा खच हा िल न 
देणार सं था/मंडळास करावा लागेल . 

15. संबंिधत ायामशाळेत सभासदाकडून यादा फ  वसूल करणे जर म.न.पा .अिधका-
या या िनदशनास आ यास संबंिधत सं था/मंडळास कोणतीही पुव सुचना कवा नोटीस 
न देता सं थेचा करारनामा र  कर यात येईल  व झालेले नुकसानीची भरपाई अनामत 
रकमेतून वसूल केली जाईल . 

16. म.न.पा . या शाळेतील कमान २५ िव ा याना ायामशाळेत सरावासाठी मोफत 
सोड याचे मा य केले आह े. 

17. ायामशाळेतील प रसरातील म पान, धु पान कर यास स  मनाई रािहल . 
18. ायामशाळासंबंधी अटी व शत चा भंग के यास अथवा तेथे गैरवतन के याचे 

िनदशनास आ यास कवा गंभीर कारची त ार आ यास कोणतीही पुव सुचना न देता 
करारनामा र  केला जाईल . 

19. म.न.पा .चा स म अिधका-यास ायामशाळेची पाहणी कर याची मुभा रािहल . यास 
पुणपणे सहकाय करणे हे ायामशाळा चालिवणा-या सं था/मंडळाचे अ य  तसेच 
सद य यांचेवर बंधनकारक रािहल . 

20. ायामशाळा संबंधी असले या अटी व शत  म ये वाढ करणे अथवा िशिथल कर याचे 
अिधकार मा .आयु  यांना रािहल . 

21. ायामशाळा सािह याची दु ती कर यासाठी बाहेर नेताना म.न.पा.ची परवानगी 
घेऊन, रिज टर म ये न द क न सािह य ायामशाळे बाहेर घेऊन जा याची 
जबाबदारी िल न देणार यांची रािहल . 

22. ायामशाळेतील जाणुनबुजून सािह य खराब, ना दु त के यास याची नुकसान 
भरपाई क न दे याची जबाबदारी संबंिधतांची रािहल . 

23. ायामशाळेतील करकोळ व सव दु तीची कामे िल न देणार यांनी करावयाची 
आह े. 

24. ायामशाळा ित र  ायामशाळा प रसरातील इतर कोण याही जागेचा वापर 
वत साठी करता येणार नाही . 

25. सदर करारना याची मुदत वाढिव याचा अिधकार मा.आयु  यांना राहील.  
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26. ायामशाळेचे सािह य चोरीस गेले अथवा याची पर पर िव हेवाट लाव यास 
करारनामा र  क न ायामशाळा म.न.पा. या ता यात घेतली जाईल .अनामत 
रकमेपे ा नुकसानीची र म जा त अस यास सं था/मंडळा या सद यां या ि गत 
मालम ेची िमळकत करा या थकबाक  समजून महसूल प दतीने वसूल केला जाईल . 

27. सदर करारनामा संदभात कोण याही कारचा वाद िनमाण झा यास तो लवादा या 
काय ातील तरतुदीनुसार सोडिवला जाईल . या कारणी मा .आयु  प. च .म.न.पा .हे 
एकमेव लवाद हणून काम पाहतील व याचा िनणय उभय प ावर बंधनकारक राहील . 

28. म.न.पा . ायामशाळा सेवाशु क त वावर चालिवणेस देताना या ायामशाळेतील 
ायाम सािह याचा तपिशल करारना याम ये नमूद केला जाईल . 

29. या ायाम शाळेतील ायामासाठी येणा-या सद यांची सं या ५० पे ा कमी असेल 
तर अशा ायामशाळा बंद क न म यवत  ठकाणी फटनेस सटर चालू कर यात येईल 
व रका या शाळे या इमारतीम ये इतर क प राबिवणेबाबतचा िवचार कर यात 
येईल.  

30. या ायाम शाळा सेवा शु क त वावर चालिव यास द या जाणार नाही अशा 
ायाम शाळा मनपा तफ चालिव या जातील. 

31. ायामशाळा मािसक सभासद शु क व अनामत र म या बाबतची माहीती भाग ४ 
म ये दली आह.े  

32. ायामा क रता येणा-या सभासदा क रता सकाळी ६.०० ते १०.०० व सायंकाळी 
४.०० ते ८.०० अशी रािहल. 

33. सं थेने नेमले या कमचा-यांना कमान वेतन काय ानुसार वेतन देणे. यांचा िवमा 
उतरिवणे, िनयमानुसार भिव य िनवाह िनधी र म भरणे, शासनाने वेळोवेळी लागू 
केलेले कर इ. संबंिधत सं थेवर बंधनकारक रािहल.  

34. म.न.पा.ने जर सदर ठकाणी पधा आयोिजत के यास या काळात डा सुिवधा िवना 
मु य उपल ध क न ावी लागेल. 
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भाग – ३ – शासक य 
          १) डा पयवे क / डा िश क –  
१. पपरी चचवड महानगरपािलके या लोकसं येत झालेली वाढ ल ात घेऊन नागरीकांना मुलभूत सुिवधा  
    दे याची कामकाज प ती सुल  हावी, यासाठी महापािलकेने सहा भागांची िन मती केली आह.े परंतु, 
या भाग शासन व थापनेम ये डा बाबत िवचार होणे आव यक आह.े भागात मैदाने, 

ायामशाळा, जलतरण तलाव, बॅड मटन हॉल, लॉन टेिनस व डा आर णे इ. सुिवधा िवचारात घेता 
नागरीकांना व खेळाडूंना भागांतगत डा सुिवधा दे यासाठी येक भागात एक डा अिधकारी 
या माणे सहा भागात सहा डा अिधकारी, डा पयवे कांमधुन सेवा ये तेनुसार िनयु  दे यात 
यावी, 
२ म.न.पा.म ये ४ भाग कायालय असून, २ न ाने िनयोिजत भाग होणार आहेत. येक  
    भागास डा पयवे क या माणे १२ डा पयवे क पदे मंजूर होणे आव यक आह.े  
३. म.न.पा. या शाळां या सं येनुसार व पटसं येनुसार डा िश कांची पदे मंजूर करणेत यावीत.   
    याचा आढावा दर २ वषानी घेऊन तशी कायवाही स म सिमती या मा यतेने कर यात यावी.  
४. डा िवभागां या आ थापनेवरील डा पयवे क व डा िश क हा म.न.पा. या डा  
    िवभाग ित र  अ य िवभागा या आ थापनेवर काम करणार नाही.  
५. डा िश क व पयवे क यांचा डा ित र  इतर कामाम ये समावेश क  नये. 

२) डा िवभागा या िमळकती या सुर ेबाबत –  
1. डा िवभागा या आिधप याखालील िमळकती सुरि त ठेवणे बाबत सुर ा र कांची नेमणूक 

करणे आव यक आह.े  
2. डा िवभागा या आिधप याखालील िमळकती सुरि ततेसाठी म.न.पा. या सुर ा 

िवभागाकडून आव यक सं येत सुर ा र कांची िनयुि  करणेत यावी.  
3. सुर ा िवभागाकडून सुर ा कमचारी उपल ध न झालेस कं ाटी प दतीने सुर ा र कांची 

नेमणूक चे अिधकार डा िवभागास असावेत.  
३. मैदान आर ण व देखभाल दु ती –  
 पपरी चचवड महानगरपािलकेचा डा िवकास होत असताना ,मैदान हा यातील एक 

मुख िवषय आह े . पपरी चचवड शहरामधील काही जागा खेळासाठी खेळा या िवकासासाठी 
आरि त केले या आहेत .या आर णावर िविवध कारची मैदाने तयार क न याचा वापर पपरी 
चचवड महानगरपािलके या प रसरातील नाग रक व खेळाडूंना होईल. प. च.म.न.पा. म ये 

न ाने मैदान तयार करताना डा िवभागाशी स ला मसलत क न ते मैदान तयार कर यात 
येईल.  

1. डा िवभागा या आिधप या खालील  डा सुिवधांचे थाप य, िव ुत, पाणी पुरवठा 
िवषयक देखभाल दु तीचा खच कर याचा संपुण अिधकार डा िवभागास असावा.  

2. याकामी म.न.पा.ने अंदाजप ाम ये वतं  तरतूद स म सिमती या मा यतेने करणे 
आव यक आह.े  

3. येक खेळातील मैदाने ऑनलाईन प दतीने आरि त करािवत. 
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4. म.न.पा. या ४ तसेच न ाने होणा-या भागाम ये २०० मी. ॅक व वॉ कग ॅक भिव यात 
तयार कर यात येईल. 

5. ड भागात रहाटणी येथे स.न.३०७ व ३१० लॅन न.ंम ये डा मैदाने िवकिसत कर यात 
येतील. 

6. सन २००२-०३ पयत म.न.पा. या जलतरण तलावाचे कामकाज संबंिधत भागा माफत 
चालिवले जात होते. नंतर डा िवभागाकडे कामकाज वग केले पुव  माणे तलाव 
कामकाज संबंिधत भागाकडे द यास कायकारी अिभयंता अिधकारी अस यामुळे 
तलावावरील अचानक िनघाले या थाप य, िव ुत िवषयक कामकाज भागा माफत 
वरीत क न नाग रकांची गैरसोय टाळणे कामी. भिव  यात िवचार कर यात येईल. 

7. सायक लग साठी वेलो मची सुिवधा भिव यात केली जाईल. 
8. खेळ िनहाय मैदान तयार करणेबाबत डा सिमतीमाफत मा.महापािलका सभे या 

मा येतेसाठी आराखडा तयार केला जावा. डा िवषयक देखभाल दु ती कामा या 
पुततसाठी तीन ट पे िनि त केले जावे. शी  कामे ३ मिह यात, म यम मुदतीची कामे १ 
वषात, दघ मुदतीची २ वषात केली पािहजे. 

9. सव भागातील डा सुिवधां या देखभाल दु तीसाठी आव यक तरतूद डा 
िवभागा या अंदाजप कात कर यात येईल.  

४) डा िनधी -  
          महारा  शासन नगरिवकास िवभाग यांचेकडील प रप क .जीईएन.१०९८/ . -२१-९८ 
नवी २४ मं ालय मंुबई ४०००३२ द.९ माच १९९८ नुसार महारा  रा यातील सव 
महापािलकांनी आप या ित वा षक खचा पैक  ५ ट े  खच डा े ासाठी करावा. या 
प रप कानुसार  पपरी चचवड महानगरपािलकेने महापािलके या ितवा षक खचा पैक  ५ ट े  
खच डा े ासाठी  ठरिवले आह.े डा िवभाग हा एक वंत  िवभाग आहे .या िवभागातगत 
िज हा तर शालेय डा पधा ,िविवध महापौर चषक पधा ,कला पधा तसेच िवभाग ,रा य ,
रा ीय तरावर जाणा-या खेळाडंूचा खच ,िश यवृ ी , डा सािह य खरेदी अशा िविवध गो साठी 
िनधीची आव यकता आह.े  
याकामी अंदाजप क य तरतूदीम ये वाढ कर यात येईल. 
५) खेळाडू भरती - 
             महारा  शासन िनणय .रा. .धो-२००२/ .  ६८/  यु से -२ दनांक ३० एि ल २००५ 
या अ वये अ यु य गुणव ाधारक खेळाडूंना शायक य, िनयमशासक य व इतर े ात नोकरीसाठी 

५ ट े  आर ण दे याचा शासनाने िनणय घेतला आह.े या शासना या धोरणाला अनुस न पपरी 
चचवड महानगरपािलकेने खेळाडू भरती कर याचे ठरिवले आहे व यात थािनक खेळाडूंना 
ाधा य दे यात येईल. 

६)धोरण राबिवणेसाठी डा िवभागातील कमचा -यांचे स मीकरण करण े– 
    म.न.पा. या आ थापनेवरील खेळाडू हणून िनयु  केले या कमचा-यांना डा िवभागात 
िनयु या देवून डा धोरण राबिवणेसाठी आव यक ते डा िश ण वेळ या वेळी देणे .िविवध 

डा पधाचे कामकाजाचा अनुभव असले या कमचा-यांना डा िवभागाचे कामकाजासाठी 
िनयु या क न डा िवभागाचे स मीकरण करणे आव यक आह े. 
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           सदर अटी व शत म ये बदल कर याचा अिधकार पपरी चचवड म.न.पा.कडे रािहल. 
*सम वय सिमती थापन क न वा षक डा कृती आराखडा तयार करावा.  
याम ये खालील सद यांचा समावेश रािहल.   

मा.महापौर 
मा.आयु / अित.आयु  
मा. थायी सिमती सभापती 
मा. डा सिमती सभापती 
मा.सहा.आयु , डा 
मा.िश ण मंडळ,सभापती 
मा.पुर कार िवजेता खेळाडू/आंतररा ीय खेळाडू ( ीिशवछ पती/अजुन पुर कार िवजेता) 
मा. डा अिधकारी 
मा.संबंिधत खेळाचा संघटना ितिनधी 
मा. संबंिधत खेळाचा पयवे क 

 म.न.पा. या डा धोरणाम ये रा ीय पंच यांचे ितिनधी व असाव.े 
* डा िवकासासाठी खेळ िनहाय सिमती नेमली जावी .याम ये एक नगरसेवक ,एक व र  
अिधकारी ,एक पुर कार िवजेता ,रा ीय व आतंररा ीय खेळाडूचा समावेश असावा. 
७) डा ंथालय व मािहती क  - 
 म.न.पा.कै.आ णासाहेब मगर टेिडयम येथील डा ंथालय व मािहती क  हा एक डा 
िवभागाचा भाग असून तो  म यवत  वाचनायालास जोड यात यावा. डा िवषयक वंत  एक 
भाग कर यात यावा .जेणेक न प च म.न.पा. मधील नाग रकांना डा िवषयक बाबतची 
मािहती सहज उपल ध होऊ शकेल. तसेच महानगरपािलके या हददीतील रा ीय व आंतररा ीय 
खेळाडूची मािहती अ यावत करावी व डा िवषयाची मािहती व उप म याचा चार व सार 
या वारे सहज करता येईल. 
८) संघटना -  
          मा यता ा  संघटेने या सिमती थापन क न या सिमतीत संघटेने या लोकांचा समावेश 
क न या  संघटने या दर ३ मिह याने मा. आयु  सो/ अित. आयु  या या अ येतेखाली १५ दवस 
पुव सुचनेने सभा आयोिजत के या जा ात.या सभे वारा प च म.न.पा मधील रा य,रा ीय 
खेळाडू तयार हो या या दु ीने आढावा घेणे तसेच अ यावत तं  हे खेळाडूंना ा  हो यासाठी या 
सभेत चचा केली जावी.सभा घे या पूव  सभेचे िवषय ठरिवले जावेत. या संघटना सिमतीम ये पंच 
यांचा ही समावेश असावा जेणेक न निवन आले या िनयमाची मािहती ा  होईल.सव खेळां या 
संघटनाना एकि त म यवत  ठकाणी कायालयासाठी जागा दे यात यावी.कै.अ णासाहेब मगर 
टेिडयम येथे महारा  ऑ लिपक संघटनेचे कायालय असून याचा फायदा डा िवभागाने 

क न यावा सव खेळां या संघटनाना एकि त म यवत  ठकाणी कायालयासाठी जागा दे यात 
यावी. म.न.पा. या धोरणाम ये रा ीय पंच यांचे ितिनधी व असाव.े 
९) डा वरानंद िनयतकािलक िस द करण े-                                                           
पपरी चचवड म.न.पा. डा िवभागा माफत डा वरानंद हे ैमािसक कािशत कर यात 

येईल. यात नाग रकांकडून, डा संघटना, खेळाडूंकडून, डा पयवे क व डा िश क यांचेकडून 
िविवध डा बाबतचे लेख मागवून घेऊन हे िनयतकािलक िस द कर यात येईल.  
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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११०१८ 
डा िवभाग 

 ( म.न.पा. िविवध डा सुिवधा दर पूव  माणे लागू करणेस मा यता देणेबाबत 
आदेश . डा/७/कािव/२२१/२०१४ द.३०/०६/२०१४ चे लगत ) 

म.न.पा.िविवध डा सुिवधा पूव चे दरप क- प  अ  
 

 

 १ब उदेशीय मैदाने–  
             १.कै अ णासाहेब मगर टेिडयम, नेह नगर मैदान 
            २ मदनलाल ध ा मैदान ,िनगडी  - ािधकरण   
            ३.कै.सदािशवराव बिहरवाडे मैदान  ,शा नगर ,चचवड  

४.डॉ .हेडगेवार डा संकुल अजमेरा ,मासुळकर कॉलनी ,पपरी १८  
५ .डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर डा संकुल, संत तुकाराम नगर  ,पपरी १८  

           ६.भोसरी तळे  मैदान  ,भोसरी  
७. ी मोरया गोसावी डा संकुल, चचवड 
८.राजीव गांधी डा संकुल )भाडे कराराने चालिव यास दले आहे( 
९.कै. गणपत फुगे डा संकुल, भोसरी  
१०.कै. संजय काळे डा संकुल मैदान  ,आकुड - ािधकरण 
११.कै. बोधनकार केशवराव ठाकरे डा संकुल, ािधकरण  ,िनगडी  
१२.नव महारा  िव ालय मैदान, पपरीगाव   

१) ब उदेशीय मैदान े– दर प क  

अ.
. आर ाणाचा तपशील 

सरावासाठी ताशी 
दर र.  

पधसाठी पुण दवस 
स .१०. ०० ते 

साय.ं५.०० क रता 
दर र ..  

अनामत र ..  

जुने दर र ..  जुने दर र ..  
 जुने दर र ..  

१ म.न.पा शाळा व डा बोिधनी िवनामु य िवनामु य िवनामु य 

२ खाजगी शाळा इ.१२वी पयतचे िव ाथ  २५ ३०० १००० 

३ व र  महािव ालय २५ ३०० २००० 
४ डा संघटना सं था लब कंपनी इतर २५ ३०० २००० 
५ व र  गटातील रा य रा ीय खेळाडू २५ ३०० १००० 

अ)सां कृितक,धा मक व इतर अ य काय मासाठी ित दन ती तास भाडे र. .२००/- 

ब) सां कृितक,धा मक व इतर अ य काया मासाठी सकाळी १०.०० ते ५.०० क रता भाडे  र. .१०००/- 

क) सां कृितक,धा मक व इतर अ य काया मासाठीमैदान अनामत र. .२०००/-(मंडपासाठी ख  ेखोद याच े

िनदशनास आ यास ती ख ा र. २००/- माण ेदंड आकारला जाईल .) 

टीप - १.कै अ णासाहेब मगर टेिडयम, नेह नगर मैदान,२ मदनलाल ध ा मैदान, िनगडी - ािधकरण ही दोन 

मैदाने िवशेष खेळासाठी िवकिसत के याने सदर दोन मैदाने अपवादा मक प रि थतीत, सां कृितक,धा मक व इतर 

अ य काया मासाठी दे याच ेअिधकार ,भाडेदर ठरिव याचे  अिधकार मा. आयु  यांना राहील.   
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२  ी संत ाने र डा संकुल ,इं ायणीनगर,भोसरी.येथील एथेले ट स  मैदान  

अ  तपशील  

पधसाठी 
,सरावासा

ठी ३ तास  
१ बॅचचे 
दर र ..  

पधसाठी 
,सरावासाठी  

पुण दवस 
स.९.०० ते 
५.०० या 

आर णाचे दर 
र ..  

आर ण वेळे नुसार 
१५ िम .पयत मैदान 

न सोड यास 
आकारावयाचा दंड 

र.  

अमानत 
र ..  

१ 

मनपा शाळा ,मनपा डासंकुल ,
मनपा डा बोिधनी ,मनपा 
द क योजना अंतगत खेळाडु 
मनपा ह ीतील रा य ,रा ीय 

आंतररा ीय  तरावरील खेळाडु 

िवनामु य िवनामु य िवनामु य - 

२ खाजगी खाळा, इ.१२वी पयत ३०० ६०० २०० २००० 
३ महािव ालय डा संघटना १५०० ३००० ५०० २००० 

४ कंप या ,सॉफटवेअर कंप या 
औघौिगक सं था ३००० ६००० १००० २००० 

५ अ य स सरावासाठी 
ती दन तीतास 

१० - - - 

 

३.म न पा हॉक  पॉिल ास मैदान, नेह नगर  

अ. . आर णाचा      
तपशील 

सरावासाठी  
दीड तास १ बॅचचे  

दर र. . 

पधसाठी२ तास 
 १ बॅचचे दर र. . 

पधसाठी पुण 
दवस 

 १०.०० ते ५.०० 
या आर णाच े

 दर र ..  

आर ण वेळे पे ा  
१५ िमिनटा पयत 

ाऊंड न 
सोड यास 

आकारावयाचा दंड 
दर र ..  

अनामत 
र ..  

जुने दर र . जुने दर र ..  जुने दर र ..  जुने दर र ..  जुने दर र ..  

१ 
म न पा शाळा व 

डा बोिधनी 
िवनामु य िवनामु य िवनामु य िवनामु य - 

२ 
खाजगी शाळा 
इ.१२ वी पयतचे 
िव ाथ  

१५० २५० १२०० ३०० १००० 

३ 
महािव ालय 

डा 
संघटना,कंपनी 

३०० ५०० १५०० १०० २००० 
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४.म.न.पा.  िविवध डा सुिवधा दरप क –  
 
अ.

. डा सुिवधा तपिशल जुने दर 
 र ..  

अनामत   
र ..  

१ म न पा ॅश कोट  ,मोरवाडी  
ित दन ती तास दर २५ ०  

२ म .न.पा . मु य कायालय ायाम शाळा  
सभासद फ  ,दरमहा  २५ ५० 

 म .न.पा . इतर  ायाम शाळा  
सभासद फ  ,दरमहा  १०  २५ 

३ म .न.पा  . बॉ सग िश ण 
सभासद फ  ,दरमहा  २५ ५०  

४ म .न.पा . वेटिल फटंग सटर 
सभासद फ  ,दरमहा  २५ ५०  

    ५.रायफल शु टग िश ण क  – दरप क  
 

           
   अ. . सभासदांचा तपशील 

मािसक शु क दर र . .  वा षक शु क दर र ..  
जुने दर र ..  जुने दर र ..  

१ म न पा शालेय िव ाथ  मोफत 
२ १८ वषा खालील सभासद ५० ५०० 
३ १८ वषावरील सभासद १०० १००० 

६.जलतरण तलाव 
१) कै.अ णासाहेब मगर टेिडयम जलतरण तलाव –नेह नगर 
२) ी छ पती िशवाजी महाराज जलतरण तलाव िनगडी- ािधकरण 
३) खवसरा पाटील जलतरण तलाव,थेरगांव 
४) कै .बाळासाहेब िशतोळे जलतरण तलाव, सांगवी 
५) भोसरी जलतरण तलाव  ,भोसरी  
६) राजष  शा  जलतरण तलाव  ,मोहननगर 
७) कै.व ताद बाळासाहेब गावडे जलतरण, केशवनगर, चचवड 
८) पपळे गुरव जलतरण तलाव  
९) यमुनानगर जलतरण तलाव 
१०) डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर जलतरण तलाव  ,कासारवाडी  
११) पपरी वाघेरे जलतरण तलाव  - िनयोिजत. 
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जलतरण तलाव  -दरप क  
 

 
अ  

तपशील 
ितमाही दर र ..  सहामाही दरर ..  वा षक दर र ..  

जुने दर र . .  जुने दर र ..  जुने दर र ..  
१ १२ वषाखालील मुले/मुली २०० ३५० ५०० 
२ १२ वषावरील ि  ४०० ७०० १००० 

३ 

अपंग,मनपा कमचारी वत: 
रा य,रा ीय,आंतररा ीय 
खेळाडु,जे  नाग रक व 
प कार 

२०० ३५० ५०० 

४ लॉकर फ  ५० ७५ १०० 
५ )१ ि साठी , वत:साठी ( ित दन गे ट ित कट र ..१०/ -   

समर कॅ पसाठी ,जलतरण तलाव  १ तासाचे भाडे 

अ. . तलावाचे नाव मुले/मुली 
सं या 

ताशी दर र.  

जुने दर र.  

१ कै.अ णासाहेब मगर टेिडयम जलतरण तलाव 
नेह नगर ८० ५०० 

२ बाक  इतर सव तलाव ६० ४०० 
७. के टग ाऊंड    -दरप क  

1. कै .मीनाताई ठाकरे केट ग ाऊंड, यमुनानगर  ,िनगडी  
2. डॉ.हेगडेवार डा संकुल मैदान के टग ाऊंड अजमेरा ,मासुळकर कॉलनी  ,पपरी १८  
3. मोहननगर के टग ाऊंड  ,मोहननगर ,चचवड  
          के टग मैदानाचे सराव व पधा आर ाणाबाबत खालील माणे दर राहतील. 

अ  आर ाणाचा  तपशील 

सरावासाठी  
ताशी दर र.  

 
 

पधसाठी पूण दवस  
स .१०.०० 

तसेायं .५.००  
 आर णाचे दर र. . 

अनामत  
 र ..  

 
 

जुने दर र ..  जुने दर र ..  जुने दर र ..  

१ म न पा शाळा व डा बोिधनी िवनामु य िवनामु य िवनामु य 

२ खाजगी शाळा - इ.१२ वी पयतचे 
िव ाथ  २५ ३०० १००० 

३ महािव ालय २५ ३०० २००० 

४ डा संघटना,सं था लब कंपनी 
इतर २५ ३०० २००० 
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८. लॉन टेिनस कोट –  

१.से  .नं .२५ िनगडी  - ािधकरण लॉन टेिनस कोट  
२.से  .नं .२६ िनगडी  - ािधकरण लॉन टेिनस कोट  
३.मोहननगर लॉन टेिनस कोट  ,चचवड  
४. ी  .संत ाने र डा संकुल लॉन टेिनस कोट ,इं ायणीनगर ,भोसरी  
५.सांगवी लॉन टेिनस कोट   
६. पपळ गुरव लॉन टेिनस कोट  

       
    लॉन टेिनस कोट सरावासाठी व पधसाठी  -दरप क  
 

अ 
 

आर णा या तपशील म.न.पा.च े
सव लॉन टेिनस कोट 

ित दन एक तास 
सराव शु क दर र ..  

ित मिहना एक तास 
सराव शु क दर र ..  

पधसाठी १०.०० त े
४.०० दर र ..  

जुने  दर र ..  जुने दर र ..  जुने दर र ..  

१ म .न.पा .शाळा िव ाथ  िवनामु य िवनामु य िवनामु य 

२ २ ,४ एकि त  ुप नाग रकांसाठी .२०  ६०० ५०० 

३ मनपा हदीतील खाजगी शाळांची मुले २,४ .२०  ६०० ५०० 

 ९ .बॅड मटन हॉल  –  
१. पवनानगर बॅड मटन हॉल  ,चचवड   ८.  ग हाणेव ती लांडेवाडी बॅड मटन हॉल, भोसरी 

२. थेरगांव बॅड मटन हॉल ९.  पपरीगांव बॅड मटन हॉल 

३. मदनलाल ध ा ,से नं २५ बॅड मटन हॉल ,
िधकरण -िनगडी  

१०. ी संत ाने र डा संकुल बॅड मटन हॉल ४ 
कोट  ,इं ायणीनगर ,भोसरी  

४.  िधकरण स.ेनं २५ आकुड  रे वे टेशन जवळ ११. छ पती िशवाजी महाराज बॅड मटन हॉल, 
यमुनानगर  ,िनगडी  

५ . संत तुकारामनगर बॅड मटन हॉल  ,पपरी १८  १२. महा मा फुले नगर बॅड मटन हॉल  ,चचवड 
िनयोिजत 

६.  डॉ हेडगेवार डा संकुल अजमेरा कॉलनी 
अजमेरा बॅड मटन हॉल  ,पपरी  

१३. सांगवी बॅड मटन हॉल 

७.  इं ायणीनगर बॅड मटन हॉल, भोसरी १४. पपळे गुरव बॅड मटन हॉल. 
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९.बॅड मटन हॉल   - दरप क 

  
 

आयु  
पपरी चचवड महानगरपािलका 

पपरी ४११०१८ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अ  बॅड मटन हॉल आर ण तपशील  

ित दन एक तास सराव शु क 
दर र ..  पधसाठी १०.०० ते ४.००  दर र ..  

जुने  दर र ..  
 

जुने  दर र ..  
 

१. म .न.पा .शाळा िव ाथ  िवनामु य िवनामु य 

२. २ ,४ एकिञत ुप नाग रकांसाठी १५ ५०० 
३. मनपा हदीतील खाजगी शाळांची मुले २, ४ १५ ५०० 
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(म.न.पा. काही डा सुिवधांचे दर यापूव  िनि त केले न हत.ेमा.महापािलका सभा ठराव 
.४२१ द.१८/०१/२०१४ अ वये सदर डा सुिवधांचे दरांस मा यता दली असून मा.आयु  यांचेकडील 

िवषयप  . डा/७/कािव/१३१/२०१४ द.१७/०५/२०१४ अ वये खालील माणे २५ ट े  दर कमी 
कर यात येत आहे. 
 

१ ) म.न.पा. िविवध डा सुिवधा- दरप क  

    
 
 
 
 
 
 
 
 

अ. . डा सुिवधा तपिशल 

दर र ..  अनामत र ..  

शेरा 
ठराव .४२१ 

द. १८ /१/  
२०१४ अ वये मंजूर 

दर र ..  

सुधा रत 
दर र ..  

ठराव .४२१ 
द. १८ /१/  

२०१४ अ वये 
मंजरू दर र ..  

सुधा रत 
दर र ..  

१ 

म न पा ॅश कोट ,
मोरवाडी 

सरावासाठी 
ित दन ती तास 

दर 

१०० ७५ ५०० ३७५  

मनपा शाळा, डा 
बोिधनी िव ाथ  

यांना डा प सुिवधा  
िवनामू य उपलबध् 
क न दे यात येईल . 

       परंतू संबंिधत 
शाळांनी कमान ३ 
मिहने अगोदर लेखी अज 

डा िवभागास सादर 
करणे आव यक 

२ 

टेबल टेिनस क  
)िनयोिजत (  

सरावासाठी 
ती दन, तीतास 

दर 

८० ६० ३००० २२५० 

३  

पधसाठी ती 
टेबल टेिनसचा 
ती दन  ,तीतास 

दर 

- २५० - २२५० 

४  

पधसाठी ती 
टेबल टेिनसचा 
स .१०.०० ते 

सायं. ५ .०० क रता 
दर 

२००० १५०० ३००० २२५० 
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२ )  म.न.पा. िगयारोहण भत सभासद फ  –दरप क 

३ . िविवध डा सुिवधा िश णासाठी दरप क  
                                     
अ ..  डा सुिवधेचे नाव िश णासाठी ित दन  

ताशी दर र . 
 शेरा   

 
ठराव .४२१  
द .१८/१/२०१४  

अ वये मंजूर दर र ..  

सुधा रत 
दर र ..  

१ ॅ श कोट       र. .५००/-   र. .३७५/-       नाग रकांसाठी सरावा या वेळा व 
मागदशका ं साठी िश णासाठी वेळा 
िनि त कर याचे अिधकार मा  .आयु  
यांना राहील.सराव वेळेत िश ण दतेा 
येणार नाही  
       तसेच रा य व रा ीय खेळाडूंना 
सरावासाठी आर ण या वेळा राखून 
ठेव याचे अिधकार मा  ,आयु  यांना 
राहील . 

३  लॉन टेिनस कोट            र. .५००/- र. .३७५/- 

४   बॅड मटन कोट           र. .५००/- र. .३७५/- 

              
 

  आयु  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  ४११०१८ 

अ. . डा सुिवधा 
तपिशल 

रिज. 
(Registration 
for life time) 

फ  .र..  

ती तास दर र ..  दरमहा ती तास दर र ..  ित वष   ती तास दर र ..  

ठराव .४२१  
द .१८/१/  
२०१४ 

अ वये मंजूर दर 
र ..  

सुधा रत 
दर र ..  

ठराव .४२१  
द .१८/१/  
२०१४ 

अ वये मंजूर दर 
र ..  

सुधा रत 
दर र ..  

ठराव 
.४२१  

द .१८/१/  
२०१४ 

अ वये मंजूर दर 
र ..  

सुधा रत 
दर र ..  

१ 

म .न.पा .
शालेय 
िव ाथ 

िगयारोहण 
भत सभासद 

फ  

िवनामू य िवनामू य िवनामू य िवनामू य 

२ 

इतर 
नाग रक 
खेळाडू 

िगयारोहण 
भत सभासद 

फ  

१०० १०० 
 

७५ 
 

१००० ७५० ९००० ६७५० 


