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क्रीडा पवभाग - नागररकािंची सनद 

(महाराष्ट्र महानगरपालिका अचिननयम किम ७२-अ) 

 

अ.क्र पवषय  स्वरुप 

1 पवभागाचे नाव   क्रीडा पवभाग, पप िंपरी चच िंचवड महानगरपालिका 

2  पवषय   

मानव हहताच्या दृष्ष्ट्िकेनातनू काम करणा-या सवव सिंस्था/ 
सावव.रस्ि इत्यादी मतीमिंद, अिंपग, अिंि कुष्ट्ठरोगी, मकुबिीर,  

वधृ्दाश्रम, अनाथािय अशा सिंस्थाना अनदुान अदा करणे   

3 आवश्यक कागदपत्र े

1)पवहहत नमनू्यात अर्व    
2)सिंस्था सहाय्यक ननबिंिक प्रमाणपत्र, िमावदाय उपआयकु्त,पणेु यािंच े

 नोंदणी प्रमाणपत्र, आयकु्त अपिंग कल्याण महाराष्ट्र राज्य, पणेु यािंचे  
 नोंदणी प्रमाणपत्र,   

3)सिंस्थचेी सिंचािक मिंडळ यादी (नाव, सिंपणुव पत्ता, मोबा.निं. सह)  

4)सिंस्थचेी घिना व ननयमाविी 
5)सिंस्थचेा पॅन काडव झेरॉक्स प्रत     

6)मागीि 3 वषाांचे िखेापररक्षक अहवाि  

7)गतवषीचा कायावचा अहवाि  ,  8)चाि ूवषावच ेमळु अिंदार्पत्रक 

9)गतवषी अनदुान घेतिे असल्यास त्याचा पवननयोग दाखिा 

4 
अर्ावचा नमनुा लमळण्याचे 
हठकाण 

र्ाहहर प्रकिन प्रलसध्द झािनेिंतर म.न.पा.च्या www.pcmcindia.gov.in या 
सिंकेतस्थळावर उपिब्ि 

5 अर्व ष्स्वकारण्याचे हठकाण 

क्रीडा पवभाग, स.निं.१६५/२, १५ प्रेमिोक,  
१िा मर्िा, प्रेमिोकपाकव  बस स्िॉपसमोर, 
चचिंचवड, पुणे ४११०३३ 
 

6 
अिंनतम ननणवयासाठी िागणारा  
कािाविी अर्व ष्स्वकारण्याच्या हदनािंकापासनू कायावियीन कामकार्ाचे 03 महहने  

7 

महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अचि- ननयम मिीि 
ज्याकिमािंच ेआिारे काम करणे 
आवश्यक आहे त ेकिम  

1 महाराष्ट्र महानगरपालिका अचिननयम किम 66 नसुार 
2 महाराष्ट्र महानगरपालिका अचिननयम किम 88(आय) नसुार 

8 
शासन ननणवय, आदेश,  
पररपत्रक, ठराव इ. 

1)Government of Maharashtra Urban Development Department Circular 
No.GEN/1686/568/CR-80/UD-21, Bombay 400032 Date-19/11/1985 

2)Government of Maharashtra Urban Development Department Circular 
No.GEN/1082/1622/CR/126/UD/21, Bombay 400032 Date-3/01/1988 

3)Government of Maharashtra Urban Development Department 
Circular No.GEN/1687/529/CR-53/UD-24, Bombay 400032 Date-31/03/1989 

4)महाराष्ट्र शासन नगरपवकास पवभाग, पररपत्रक  
क्र.र्ीईएन/1091/32/सीआर- 1/92/नपव-24 मुिंबई 400032 हद.18/02/1992  



5)मा.महापालिका सभा ठराव क्र.306 हद.18/03/2008 

  
अ)र्ाहहर प्रकिन प्रलसध्दी, आवश्यक कागदपत्र,े प्रत्यक्ष र्ागेवर र्ाऊन 

सिंस्थेची तपासणी, तपासणी अहवाि, सक्षम सलमतीची मान्यता, 
करारनामा उपिब्ि करून घेणे, आदेश देणे. 

9 ननणवय घेणारे अचिकारी स्तर पदनाम 
ननणवयासाठी  

िागणारा कािाविी पदनाम 

  पहहिा स्तर लिपपक/ 
उपिेखापाि  

30 हदवस 

  दसुरा स्तर उप आयकु्त,क्रीडा 30 हदवस 

  नतसरा स्तर  अनत.आयकु्त 15 हदवस 

  
आदेश प्रमाणपत्र 
ननगवलमत करणेस 
सक्षम अचिकारी 

आयकु्त 

15 हदवस 

10 
आवश्यक फी व त्यािंचे  

पररपत्रक 
---  

11 

अिंनतम ननणवय पवहहत कािाविी- 
मध्ये न घेतिा गेल्यास ज्याना 
र्बाबदार िरायचे आहे त्यािंचे 

नाव व पदनाम 

त्या त्या स्तराप्रमाणे सिंबिंचित र्बाबदार राहतीि. 
 

12 

सेवा पवहहत कािाविीत 
परुपविी न गेल्यास 

ज्यािंच्याकड ेतक्रार करता येईि 
तो अचिकारी व त्याचा 

दरुध्वनी क्र. 

उप आयकु्त, क्रीडा पवभाग 

पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका,  

स.निं.१६५/२, १५ प्रेमिोक,  
१िा मर्िा, प्रेमिोकपाकव  बस स्िॉपसमोर, 
चचिंचवड, पुणे ४११०३३ 
फोन निं.020-27439115 
E-Mail-sports@pcmcindia.gov.in 

 

उप आयुक्त (क्रीडा) 
          पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका 
           पपिंपरी ४११०१८ 

   

अनदुाने – मा.महापालिका सभेच्या सन २००८-०९ च्या िोरणाप्रमाणे,  मानव  

हहताच्या   दृष्ट्िीकोनातनू काम करणा-या सिंस्था, वधृ्दाश्रम, अनाथािय अशा 
सिंस्थािंना एकूण र.रू.३०,००,०००/- व एका सिंस्थेस र.रू.३,००,०००/- मयावदेत 

अनदुान अदा करणेत येते. 


