
  

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका, पिंिंरी – ४११०१८ 

क्रीडा लवभाग - नागररकाांिंी सनद 

(महाराष्ट्र महानगरिंालिका अलधलनयम किम ७२-अ) 
 

  

अ.क्र लवषय  स्वरुिं 

1 लवभागािं ेनाव   क्रीडा लवभाग, पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

2  लवषय   
म.न.िंा. बॅडपमडन हॉि, स्वॅश कोर्ट, िॉन रे्लनस कोर्ट,रे्बि रे्लनस 

सरावासाठी ऑन िाईन आरक्षण करणे. 

3 ऑन िाईन आरक्षण िंध्दत 

म.न. म.न.िंा.च्या www.pcmcindia.gov.in या सांकेतस्थळावर Sports 

Venue Booking  ककवा खेळािें आरक्षण येथ ेआवश्यक मालहती भरून 

आरक्षण करता येईि.  

4 
अर्ाटिंा नमनुा लमळण्यािं े 

रठकाण 
--- 

5 अर्ट लस्वकारण्यािं ेरठकाण --- 

6 
अांलतम लनणटयासाठी िागणारा  

कािावधी 
15 लमलनरे् 

7 

महाराष्ट्र  महानगरिंालिका  

अलधलनयम मधीि ज्या किमाांिं े

आधारे काम करण ेआवश्यक आह े

त ेकिम  

1)महाराष्ट्र महानगरिंालिका अलधलनयम किम 66 नुसार   

2)महाराष्ट्र महानगरिंालिका अलधलनयम किम 72(अ),(ब),(क)  

  नुसार 
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शासन लनणटय, आदेश, 

िंररिंत्रक,  

ठराव इ. 

 १)मा.आयुक्त याांिेंकडीि आदेश क्र.क्रीडा/७/कालव/२२१/२०१४ 

दद.३०/६/२०१४ नुसार िॉन रे्लनस, बडॅपमर्न, स्वॅश कोर्ट,रे्बि 

रे्लनसिं ेसोबत दरिंत्रक सादर केि ेआह.े 

२) मा.आयुक्त याांिेंकडीि आदेश 

क्र.क्रीडा/७अ/कालव/१६२/२०१९ दद.७/३/२०१९ नुसार 

बॅडपमर्नकोर्टिें नवीन दरिंत्रक 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

9 
लनणटय घणेारे अलधकारी 

 

स्तर 
 

 

 

 

िंदनाम 
 

 

 

लनणटयासाठी  

िागणारा  

कािावधी 

  

िंलहिा स्तर लिलिंक 15 लमलनरे् 

दसुरा स्तर 

 
क्रीडा िंयटवेक्षक --- 

आदेश प्रमाणिंत्र 

लनगटलमत करणसे सक्षम 

अलधकारी 

क्रीडा अलधकारी 

--- 

िंौथा स्तर 

 
उिं आयकु्त,क्रीडा 

--- 

10 आवश्यक फी व तयाांिं ेिंररिंत्रक सोबत र्ोडि ेआह.े  

11 

अांलतम लनणटय लवलहत  

कािावधीमध्य ेन घतेिा गले्यास ज्याना 

र्बाबदार धरायिं ेआह ेतयाांिं ेनाव व 

िंदनाम 

तया तया स्तराप्रमाण ेसांबांलधत र्बाबदार राहतीि. 
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सेवा लवलहत कािावधीत िंरुलविी न 

गले्यास ज्याांच्याकडे तक्रार करता यईेि 

तो अलधकारी व तयािंा दरुध्वनी क्रमाांक 

 

 

उिं आयुक्त, क्रीडा लवभाग 

साईकृिंा कमर्शशयि कॉम्प्िेक्स, िंी.सी.एम.सी. 

लबल्डींग(३रा मर्िा), के एस बी िंां्स कां िंनीसमोर,मुांबई 

िुंणे रोड,खराळवाडी,पिंिंरी,िुंणे – ४११०१८   

फोन नां.०२०-२७४३९११५ 
E-Mail-sports@pcmcindia.gov.in 

 

 

             उिं आय़ुक्त (क्रीडा) 

              पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

     पिंिंरी ४११०१८ 

 

 

सोबत - दरिंत्रक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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

सभा ठराव क्र.८० दद.२५/१/२०१९ अन्वये म.न.िंा.१५ बॅडपमर्न हॉििें २० कोर्ट सराव, प्रलशक्षण व 

स्िंधेसाठी आरक्षण दणेेकामी,तसेिं भलवष्यात होणारे म.न.िंा.बॅडपमर्न हॉि अनषुांगान ेसुधाररत क्रीडा धोरणास 

प्रिंत्र अ व ब प्रमाण े मान्यता ददल्याने ठरावाप्रमाणे अांमिबर्ावणी करणेकामीिंा आदेश 

क्र.क्रीडा/७अ/कालव/१६२/२०१९ दद.७/३/२०१९. 

प्रिंत्र अ  

अ)म.न.िंा.बडॅपमर्न हॉि सरावासाठी आरक्षण करणबेाबतच्या अर्ी व शती :- 

1. म.न.िंा. बॅडपमर्न हॉििंी वेळ सकाळी ५.००  ते रात्री १०.०० अशी राहीि या वेळेमध्ये बदि 

करण्यािंा अलधकार मा. आयकु्त याांना राहीि.या वेळेतीि सकाळी १ तासािें २ स्िॉर् व सायांकाळी 

१ तासािें २ स्िॉर् असे एकूण ४ स्िॉर् बॅडपमर्न हॉि प्रलशक्षणासाठी राखून ठेविे र्ाईि.  

2. म.न.िंा. बॅडपमर्न हॉि सरावासाठी ऑन िाईन िंद्धतीने आरक्षण ददि े र्ाईि,याबाबतच्या 

आवश्यक तया बाबींिंी िंूतटता बॅडपमर्न खेळाडूस ऑन िाईन िंद्धतीन े आरक्षण करताना करावी 

िागिे. 

3. म.न.िंा.बॅडपमर्न हॉि सरावासाठी ऑनिाईन आरक्षणासाठी लनलित केिेल्या अर्ी शती  खेळाडूांवर 

बांधनकारक राहतीि.  

4. म.न.िंा. बॅडपमर्न हॉि सरावासाठी ऑन िाईन िंद्धतीने दणेेकामी दर मलहन्याच्या शेवर्च्या 

ददवशी अथवा शेवर्च्या ददवशी सुट्टी आल्यास मालहती व तांत्रज्ञान लवभाग कळवतीि तया ददवशी 

ददिेल्या  वेळेत  बॅडपमर्न हॉि ऑन िाईन बुककग सुरु केि ेर्ाईि. 

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

अक्र 
आरक्षणाच्या तिंशीि म.न.िंा.िं े

सवट बडॅपमर्न कोर्ट 

प्रलतददन एक तास सराव 

शलु्क दर र.रू. 

प्रलत मलहना एक तास सराव 

शलु्क दर र.रू. 

१ 
म.न.िंा.शाळा,क्रीडा प्रबोलधनी 

लवद्याथी  
लवनामुल्य लवनामुल्य 

२  खेळाडू दत्तक योर्नेतीि लवद्याथी लवनामुल्य लवनामुल्य 

३  राज्य /राष्ट्रीय खेळाडू  लवनामुल्य लवनामुल्य 

४  
२ ककवा ४ व्यक्ती असिले्या एकलत्रत ग्रुिं 

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

५  

म.न.िंा. हद्दीतीि खार्गी शाळाांिंी 

मुिे/मुिी (२ ककवा ४ मिुाांच्या एकलत्रत 

ग्रुिं साठी) १८ वषाटखािीि मुिे,मुिी 

रु.५०/- १,०००/- 

 

 

 

अक्र 
आरक्षणाच्या तिंशीि म.न.िंा.िं े

सवट बडॅपमर्न कोर्ट 

प्रलतददन एक तास सराव 

शलु्क दर र.रू. 

प्रलत मलहना एक तास सराव 

शलु्क दर र.रू. 

६  

राज्य/राष्ट्रीय प्रलशक्षक अथवा क्रीडा सांघर्ना याांना, प्रलतददन ४ स्िॉर् ,१ मलहन्याकररता 

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

र.रु.५०००/- 

७  म.न.िंा. हद्दीतीि खार्गी शाळाां स्िंधेसाठी( स.१०.०० ते ४.००) दर = र.रू.२०००/- 

८   
कां िंन्या ,सॉफर्वेअर कां िंन्या औद्योलगक सांस्था,सावटर्लनक सांस्था,मांडळे,खार्गी क्िब  स्िंधेसाठी( 

स.१०.०० त े४.००) दर = र.रू.५०००/- 



  

6. बॅडपमर्न हॉि स्िंधेसाठी आरक्षण केल्यानांतर आरक्षण रद्द करावयािें झाल्यास दकमान ७ ददवस 

अगोदर िेखी अर्ट सादर करणे आवश्यक आहे. तरिं आरक्षण शुल्क िंरत केि े र्ाईि. अन्यथा 

एकदा भरििेे आरक्षण शलु्क कोणतयाही सबबीवर िंरत केिे र्ाणार नाही. 

7. बॅडपमर्न हॉि स्िंधेसाठी िंालहरे्  असल्यास तयाकामीिें  आरक्षणासाठी िेखी अर्ट करणे आवश्यक 

आह.ेसदरिंा अर्ट ७ ददवस अगोदर सादर करणे आवश्यक आह.े बॅडपमर्न हॉििें  सरावासाठी 

आरक्षण आठवड्यािें ६ ददवस ददिे र्ात असल्यामुळे स्िंधेसाठी फक्त साप्तालहक सुट्टीिें ददवशी आरक्षण 

ददिे र्ाईि. 

8. सभासदाांना बॅडपमर्न हॉि सरावासाठी, स्िंधेसाठी , कोर्टमध्ये प्रवेश करणे िंुवी ,सुरक्षा कमटिंारी 

अथवा म.न.िंा.प्रलतलनधी याांिेंकडे आरक्षण िंावती अथवा ओळखिंत्र दाखलवणे बांधनकारक आहे. 

9. सभासदाांने बॅडपमर्न हॉि सरावासाठी,स्िंधेसाठी, येताना स्वत:िें आवश्यक असििेे सवट सालहतय 

आणणे आवश्यक आह.े 

10. खार्गी ककवा सरकारी सांस्था याांनी बॅडपमर्न हॉि स्िंधेकरीता आरक्षण करताना दकमान ७ददवस 

अगोदर िेखी अर्ट करणे आवश्यक आह.े 

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

अशी सभासद सांख्या असणे आवश्यक आह.े 

12. ज्या सभासदाांनी आरक्षण केिे आहे. तया सभासदाांनािं खेळण्यास िंरवानगी रालहि. तयाांच्या 

नावाांवर दसु-या व्यक्तीस खेळता येणार नाही. आरक्षण केिेल्या सभासदाच्या नावावर दसु-या 

व्यक्तीिंा ग्रिुं खेळत असल्यािें लनदशटनास आल्यास अशा ग्रिुंिें आरक्षण रद्द केिे र्ाईि 

,याकामीिेंकोणतेही शुल्क िंरत केि ेर्ाणार नाही अशा व्यक्तींना भलवष्यात िंुन्हा ऑन िाईन आरक्षण 

करता येणार नाही. 

13. कोणतयाही सभासदास बॅडपमर्न कोर्टमध्य े अिंघात, दखुािंत अथवा लर्लवतहानी झािसे तयािंी 

र्बाबदारी पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेवर राहणार नाही. 

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

मौल्यवान वस्त ूसोबत आण ूनये. कोणतयाही व्यक्तीच्या /सभासदाांच्या वस्तू िंोरीस गले्यास तयािंी 

र्बाबदारी पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेवर राहणार नाही. 

15. सभासदाांनी भरिेल्या आरक्षण शुल्कािंा  कािावधी सांिंि ेनांतर सभासदतव आिंोआिं रद्द होईि. 

16. सभासदाने बॅडपमर्न हॉि मध्ये सरावासाठी आरलक्षत केिेल्या वेळेतिं सराव करणे आवश्यक 

आह.ेवेळ सांिंतािं बॅडपमर्न हॉि तवररत ररकामा करून द्यावा िागिे. 

17. सभासदाने बॅडपमर्न हॉिमध्य ेधुम्रिंान करू नये.. 

18. बॅडपमर्न हॉि मधीि सालहतयािंी नासधूस अथवा मोडतोड केल्यास तयािंी सांिंूणट भरिंाई स्वखिंाटन े

सभासदास करून द्यावी िागिे. 

19. पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेस रे्व्हा बॅडपमर्न हॉििंी आवश्यकता असेि तया वेळेस पिंिंरी 

पिंिंवड महानगरिंालिकेत बॅडपमर्न कोर्ट उिंिब्ध करून द्यावा िागिे. तया वेळेत सभासदास सराव 

करता येणार नाही. व आरक्षण शलु्क िंरत लमळणार नाही. 

20. बॅडपमर्न हॉि मध्ये खेळताना स्िंोर्टस शुर् वािंरण े आवश्यक आहे. तसेिं खेळण्यािंुवी ते स्वच्छ 

करून घेण ेआवश्यक रालहि. 



  

21. पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या अलधका-याांनी वेळोवेळी ददिेल्या सूिंना व अर्ी सभासदाांवर 

बांधनकारक राहतीि. 

22. पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेने ददिले्या सूिंनाांिंा अथवा लनयम व अर्ींिंा भांग केल्यास सभासदाांिें 

सभासदतव रद्द केि ेर्ाईि. 

23. बॅडपमर्न हॉि मध्य ेगरैकृतय, गैरवतटन अथवा नागररकाांना त्रास होईि असे वतटन करण्यात येऊ नये. 

24. बॅडपमर्न हॉििंी साप्ताहीक सुट्टी व वेळा ठरलवण्यािें अलधकार मा. आयकु्त याांना राहीि.  

25. अर्ी व लनयमाांिें िंािन न करणा-या सभासदाांिें सभासदतव रद्द केिे र्ाईि. 

26. अर्ी व लनयमाांमध्य ेबदि करण्यािें अलधकार मा. आयकु्त अथवा तयाांनी नेमनू ददिेल्या अलधका-यास 

राहतीि. 

27. बॅडपमर्न हॉि काही कारणास्तव बांद ठेवण्यािंा अलधकार मा. आयुक्त याांना रालहि. 

28. म.न.िंा.,खार्गी शािेय लवद्याथी, राज्य, राष्ट्रीय खेळाडू ,क्रीडा सांस्था ,मांडळे ,मागटदशटक 

याांना बॅडपमर्न हॉि प्रलशक्षणासाठी सकाळी २ तास व सायांकाळी २ तास राखीव ठेवण्यात येईि. 

िंरांत ूयाबाबत १ मलहन ेअगोदर िेखी अर्ट दणेे आवश्यक आह.े 

                                             प्रिंत्र ब  

                ब)म.न.िंा.बडॅपमर्न हॉि प्रलशक्षणासाठी आरक्षण करणबेाबतच्या अर्ी व शती :- 

1. म.न.िंा. बॅडपमर्न हॉििंी वेळ सकाळी ५.००  ते रात्री १०.०० अशी राहीि या वेळेमध्ये बदि 

करण्यािंा अलधकार मा. आयकु्त याांना राहीि.या वेळेतीि सकाळी १ तासािें २ स्िॉर् व सायांकाळी 

१ तासािें २ स्िॉर् असे एकूण ४ स्िॉर् एका बॅडपमर्न हॉिमध्ये एका कोर्ट प्रलशक्षणासाठी राखून ठेवि े

र्ाईि. या प्रलशक्षणाच्या ४ स्िॉर् च्या वेळा ठरलवण्यािें अलधकार मा. आयकु्त याांना राहीि. 

2. मा. आयुक्त याांनी ठरवून ददिेल्या  ४ स्िॉर् वेळे व्यलतररक्त बॅडपमर्न प्रलशक्षणासाठी बॅडपमर्न हॉि 

उिंिब्द करून ददिा र्ाणार नाही. 

3. बॅडपमर्न हॉि मधीि  सालहतयािंी मोडतोड केल्यास तयािंी भरिंाई दणे्यािंी र्बाबदारी सांबांलधत 

सांस्थेिंी /मांडळािंी /क्िबिंी राहीि. 

4. बॅडपमर्न हॉि प्रलशक्षणासाठी आरक्षण घणेारी सांस्था क्रीडा सांस्था/सांघर्ना /मांडळ /क्िब/ कां िंनी/ 

औद्योलगक  सांस्था ह ेनोदणीकृत सांस्था असण ेआवश्यक आह.े 

5. बॅडपमर्न हॉिच्या स्िॉर्िें प्रलशक्षणासाठी आरक्षण घणे्यासाठी क्रीडा सांस्था/सांघर्ना /मांडळ /

क्िब/कां िंनी/ औद्योलगक  सांस्था याांनी दकमान १५ ददवस अगोदर िेखी अर्ट करणे आवश्यक 

आह.ेउिंिब्द मागणी नुसार बॅडपमर्न हॉिच्या स्िॉर्िें प्रलशक्षणासाठी आरक्षण ददि ेर्ाईि.प्रथम 

येणा-यास प्राधान्य ददिे र्ाईि. 

6. सांबांलधत सांस्थसे याांनी लवद्याथी खेळाडू याांना खािीि प्रमाणे प्रलशक्षण दणेेकामी प्रलशक्षण शुल्क 

घेण्यािंा अलधकार राहीि  

अ  Basic Training = दरमहा प्रलशक्षण शुल्क र.रु.१०००/- 

आ  Intermidiate Training= दरमहा प्रलशक्षण शुल्क र.रु.१५००/- 

इ  Adavance Training= दरमहा प्रलशक्षण शुल्क र.रु.२०००/- 



  

7. भलवष्यात बॅडपमर्न हॉिच्या स्िॉर्िें प्रलशक्षणासाठी आरक्षण देणेबाबत ,ऑन िाईन िंद्धतीने आरक्षण 

देण्यािें ठरल्यास, लनलित केिेल्या अर्ी शतीनुसार ऑन िाईन िंद्धतीने कमाि ११ मलहन्यािें 

आरक्षण ददिे र्ाईि.  

8. बॅडपमर्न हॉिच्या स्िॉर्िें प्रलशक्षणासाठी आरक्षण घणे्यासाठी कमाि ११ मलहन्याांिंा करारनामा केिा 

र्ाईि. 

 

 

9. बॅडपमर्न हॉिच्या स्िॉर्िें प्रलशक्षणासाठी आरक्षण घतेिेल्या सांस्थेने दर ३ मलहन्याांनी खेळाडूांना 

ददिेल्या प्रलशक्षाणाबाबत प्रगती अहवाि सादर करणे आवश्यक आहे. 

10. बॅडपमर्न हॉिच्या स्िॉर्िें प्रलशक्षणासाठी िंुन: मुदतवाढ देण े ककवा नाकारणे याकरीता क्रीडा 

सांस्था/सांघर्ना /मांडळ /क्िब/कां िंनी/ औद्योलगक  सांस्थािें कामकार् लविंारात घऊेन िंुढीि 

मुदतवाढीिें देण्यािें अलधकार मा.आयुक्त याांना  राहतीि. 

11. बॅडपमर्नहॉि इमारतीमध्ये व इमारत िंरीसरामध्ये बॅडपमर्न व्यलतररक्त कोणताही वािंर करता येणार 

नाही.तथालिं इमारतीिें काही नुकसान झाल्यास ,दारे,लखडक्या इ.तुर्ल्यास तयािंा खिंट सांबांलधत 

क्रीडा सांस्था/सांघर्ना /मांडळ /क्िब/कां िंनी/ औद्योलगक  सांस्थने भरून द्यावा िागिे . 

12. बॅडपमर्न हॉिच्या स्िॉर्िें प्रलशक्षणासाठी ददिेल्या क्रीडा सांस्था/सांघर्ना /मांडळ /क्िब/कां िंनी/ 

औद्योलगक  सांस्था याांना म.न.िंा.बॅडपमर्न हॉिवर मािकी हक्क साांगता येणार नाही .बॅडपमर्न 

हॉििंा सवटस्वी मािकी हक्क म.न.िंा.िंा राहीि. 

13. वेळोवेळी महानगरिंालिका ज्या लनयम व अर्ी शथी िाग ू करेि तयािें िंािन करण े सांबांलधत क्रीडा 

सांस्था/सांघर्ना /मांडळ /क्िब/कां िंनी/ औद्योलगक  सांस्था याांना बांधनकारक राहीि. 

14. बॅडपमर्न हॉि आरक्षण काळात बॅडपमर्न खेळाव्यलतररक्त  इतर कोणतयाही कारणासाठी वािंरता 

येणार नाही. 

15. बॅडपमर्न हॉि प्रलशक्षणासाठी ददिले्या काळात सालहतयािंी लवल्हवेार् िावणे /िंोरीिा र्ाणे तसेिं 

बॅडपमर्न हॉि सालहतय कारणालशवाय तूर्फुर् होणे, अगर बॅडपमर्न हॉििंा वािंर इतर कारणासाठी 

केल्यािें ककवा इतर गैरप्रकार र्र म.न.िंा .अलधकाऱयाांिें लनदशटनास आल्यास सांबांलधत क्रीडा 

सांस्था/सांघर्ना /मांडळ /क्िब/कां िंनी/ औद्योलगक सांस्था याांना कोणतीही िंूवट सूिंना ककवा नोर्ीस 

न देता सांस्थेिंा करारनामा रद्द करणेत येईि . 

16. बॅडपमर्नहॉििंी सांिंूणट सुरक्षा राखण्यािंी र्बाबदारी म.न.िंा.िंी राहीि. 

17. बॅडपमर्नहॉि प्रलशक्षाणासाठी ददिेल्या काळात प्रलशक्षक नेमण्यािंी र्बाबदारी क्रीडा सांस्था/सांघर्ना 

/मांडळ /क्िब/कां िंनी/ औद्योलगक  सांस्था याांिंी राहीि. व तयाांिें मानधन अदा करण्यािंी 

र्बाबदारी क्रीडा सांस्था/सांघर्ना /मांडळ /क्िब/कां िंनी/ औद्योलगक  सांस्था याांिंी राहीि. 

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

19. बॅडपमर्न हॉि सांबांधी अर्ी/शतींिंा भांग झाल्यास, गैरवतटन लनदशटनास आल्यास अथवा गांभीर 

तक्रार आल्यास कोणतीही िंूवट सुिंना न दतेा आरक्षण स्िॉर् रद्द करण्यात यईेि. 



  

20. प्रलशक्षणासाठी ददिले्या बॅडपमर्न हॉििें, म.न.िंा. न ेलनलित केििे ेप्रलशक्षण शलु्क ,आगाऊ १ 

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

भरून तयािंी िंावती सुरक्षा  रक्षकाससादर करावी िागिे. 

21. बॅडपमर्न हॉििंी िंाहणी करण्यािंी महािंालिकेच्या सक्षम अलधकाऱयास मुभा राहीि, तयास सांिंूणट 

सहकायट करणे ह े बॅडपमर्नहॉि प्रलशक्षणासाठी घेतिले्या क्रीडा सांस्था/सांघर्ना /मांडळ /

क्िब/कां िंनी/ औद्योलगक  सांस्था याांिेंवर बांधनकारक राहीि. 

22. बॅडपमर्नहॉि सांबांधी असिले्या अर्ी /शतीमध्ये वाढ करणे अथवा लशलथि करण्यािें अलधकार 

मा.आयुक्त याांना राहीि. 

23. बॅडपमर्नहॉि िंरीसरात इतर कोणताही व्यवसाय करता येणार नाही . 

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

स्िंधाट आयोलर्त केल्यास अशा वेळेस सदर बॅडपमर्न हॉि स्िंधाट काळात लवनामुल्य् उिंिब्ध करुन देण े

बांधनकारक राहीि.(वषाटतुन दकमान १५ ददवस )  

25. बॅडपमर्न हॉि प्रलशक्षणासाठी देण्यात आिे बाबत झाििेा िंत्रव्यवहार हा करारनाम्पयािंा एक  घर्क 

आह.े 

 

 26   बॅडपमर्न हॉिच्या स्िॉर्िें प्रलशक्षणासाठी  ददिले्या क्रीडा सांस्था/सांघर्ना /मांडळ     / 

क्िब/कां िंनी/ औद्योलगक सांस्था व म.न.िंा.याांिें मध्य ेप्रस्ततुच्या अर्ी व शती लवषयी  कोणता ही 

वाद लनमाटण झाल्यास तो सवट प्रथम मा.आयुक्त पिंिंरी पिंिंवड मनिंा याांिें एक सदस्य िवादाकडे 

सोिंलवण्यािंा आह.े सदरीि िवादािें कामकार् भारतीय िवाद कायदा १९९६ च्या तरतुदीस 

अधीन राहून िंािण्यािें आह.ेिवादाने ददििेा लनवाडा / लनणटय दोन्ही िंक्षकाराांवर बांधनकारक 

राहीि 

 

              27 .  बॅडपमर्न हॉिच्या स्िॉर्िें प्रलशक्षणासाठी  ददिले्या क्रीडा सांस्था/सांघर्ना /मांडळ  /   

क्िब/कां िंनी/औद्योलगक सांस्था व म.न.िंा.याांिें मध्य ेकरारनाम्पया बाबत कोणतयाही प्रकारिंा वाद 

मतभेद लनमाटण झाल्यास तो म.ेपिंिंरी न्यायािय पिंिंरी लर्ल्हा न्यायािय,िंुणे याांिें कायट कक्षेत 

राहीि ह ेसांबांलधताांवर बांधनकारक रालहि. 

 

28.    बॅडपमर्न हॉिच्या स्िॉर्िें प्रलशक्षणासाठी  ददिेल्या क्रीडा सांस्था/सांघर्ना /मांडळ  /      

क्िब/कां िंनी/ औद्योलगक सांस्था याांनी करारनामा करणेिंूवी असा ठेकेदार / ठेकेदारी सांस्था 

मनिंािें लवदयमान नगरसेवक व स्वीकृत सदस्य याांिेंशी सांस्थिेंा काहीही सबांध नाही याबाबत र.रु. 

५००/- िें  स्रॅ्म्पिं िंेिंरवर हमी िंत्र करून दयावे िागिे. 

29.    बॅडपमर्न हॉिच्या स्िॉर्िें प्रलशक्षणासाठी  ददिेल्या क्रीडा सांस्था/सांघर्ना /मांडळ  /        

क्िब/कां िंनी/     औद्योलगक सांस्था याांनी मनिंा बॅडपमर्न हॉि प्रलशक्षणासाठी घेतल्यानांतर     

कािावधी सांिंणेिंूवी बॅडपमर्न हॉि मध्य ेप्रलशक्षण दणेेस असमथटता दशटलवल्यास तयाांिंा करारनामा रद्द 

करून भलवष्यात तयाांना क्रीडा लवषयक कोणतेही कामकार् देण्यात यणेार नाही. 

िॉन रे्लनस कोर्ट सरावासाठी व स्िंधसेाठी - दरिंत्रक  

अ 

क्र 

आरक्षणाच्या तिंशीि म.न.िंा.िं े

सवट िॉन रे्लनस कोर्ट 

प्रलतददन एक 

तास सराव शलु्क 

दर र.रू. 

प्रलत मलहना एक 

तास सराव शलु्क 

दर र.रू. 

स्िंधसेाठी 

१०.०० त े

४.०० दर र.रू. 

१ म.न.िंा. शाळा लवद्याथी  लवनामुल्य लवनामुल्य लवनामुल्य 



  

२ २ ,४ एकलत्रत  गु्रिं नागररकाांसाठी रु.२०  ६०० ५०० 

३ 
मनिंा हदीतीि खार्गी शाळाांिंी मुिे 

२,४ 
रु.२० ६०० ५०० 

 

 ( म.न.िंा. काही क्रीडा सलुवधाांिं ेदर यािंवुी लनलित केि ेनव्हत.े मा.महािंालिका सभा ठराव क्र.४२१ 
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