नवी मुंबई महानगिपािलका

नागरिकांची सनद

* क््ीडा व सांस्कृरिक रवभाग *

अ.
क््.

सेवा

सेवा पुिवणािे
अिधकािी

संपक्क कालावधी

सेवा पुिरवण्याची
रवरहि मुदि

सेवा मुदिीि न
पुिरवल्यास िक््ाि
किावयाचे वरिष््
अधिकारी

१

क््ीडा संकुलातील मैदान
उपलब्ध कर्न देणे

क््ीडा अिधकारी

सकाळी १०.०० ते
सायं ५.४५ वा.

कागदपत््ांची पूत्तता
झाल्यानंतर आरक््ण
तारखेच्या १५ ददवसपूव्त

उप आयुक्त
(क््ीडा व सांस्कृ)

२

क््ीडा प््दिक््ण के्द्ात द््ककेट
व कबड््ी प््दिक््णासाठी प््वेि

क््ीडा अिधकारी

सकाळी १०.०० ते
सायं ५.४५ वा.

कागदपत््ांची पूत्तता
झाल्यानंतर
७ ददवस

उप आयुक्त
(क््ीडा व सांस्कृ)

३

व्यायामिाळा सुदवधा

क््ीडा अिधकारी

सकाळी १०.०० ते
सायं ५.४५ वा.

कागदपत््ांची पूत्तता
झाल्यानंतर
७ ददवस

उप आयुक्त
(क््ीडा व सांस्कृ)

अ.
क््.

सेवा

सेवा पुिवणािे
अिधकािी

संपक्क कालावधी

सेवा पुिरवण्याची
रवरहि मुदि

सेवा मुदिीि न
पुिरवल्यास िक््ाि
किावयाचे वरिष््
अधिकारी

४

क््ीडा दिष्यवृत्ी दमळणे

क््ीडा अिधकारी

सकाळी १०.०० ते
सायं ५.४५ वा.

आद्थतक वर्ातमधील एक उप आयुक्त
वेळ दवभागाकडून आवाहन (क्ी् डा व सांस्कृ)
प््दसद्् कर्न कागदपत््ांची
पूत्तता झाल्यानंतर

५

यिवंतराव चव्हाण
फुटबॉल मैदान

क््ीडा अिधकारी

सकाळी १०.०० ते
सायं ५.४५ वा.

कागदपत््ांची पूत्तता
झाल्यानंतर आरक््ण
तारखेच्या
१५ ददवस पूव्त

१

उप आयुक्त
(क््ीडा व सांस्कृ)
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क््ीडा संकुलािील रवरवध उपक््म प््वेशासाठी आवश्यक कागदपत््े
१) क््ीडा प््दिक््ण के्द्ामध्ये ददल्या जाणाऱ्या द््ककेट व कबड््ी या खेळाच्या ८ ते १६ वयोगटातील मुलामुली्च्या प््दिक््णाकरीता प््वेि अज्ातचा
दवदहत नमुना भरणे आवश्यक
२) या अज्ातसोबत : वैद्दकयदृष्या पात्् असल्याबाबतचा वैद्कीय दाखल्याची छायांदकत प््त / िाळेचे बोनाफाईड प््माणपत््.
३) महापादलका क््ेत्ातील दजल्हा, राज्य, राष््ीय व आंतरराष््ीय स््रावर प््ादवण्यप््ाप्त दवद््ाथ््ी खेळाडूंना देण्यात येणा-या क््ीडा दिष्यवृत्ी मागणी
अज्ातसोबत वास््व्याचा दाखला, गतवर््ीचे माक्कदलस्ट व खेळाचे प््माणपत्् जोडणे आवश्यक आहे.
४) क््ीडा संकुलातील मैदान आरक््णासाठी संबंदधत िाळा/ दवद््ालय, क््ीडा संघटना, क््ीडा संस्था व कंपनी यांनी आपल्या लेटरहेडवर क््ीडा
संकुलात अज्त सादर करावेत.
५) मैदान आरक््ण करावयाचे झाल्यास त्याकरीता दकमान ३० ददवस अगोदर अज्त सादर करावा लागेल.
क््ीडा संकुलातील प््वेशाबाबत सव्वसािारण अटी व शत््ी
१) प््वेिापूव्ी प््दिक््णाथ््ी पूण्तपणे तंदर्स्ी असल्याबाबत वैद्कीय प््माणपत्् सादर करणे बंधनकारक राहील.
२) वैद्कीय दृष्या अपात्् असलेल्या मुलामुली्ना प््वेि ददला जाणार नाही.
३) प््दिक््णासाठी पात्् ठरलेल्या दवद््ार्य्ातकडे क््ीडा प््दिक््ण के्द्ाने ठरवून ददलेल्या दवदहत नमुन्यातील स्वतःचे खेळदनहाय एक संपुण्त क््ीडा
गणवेि सेट (स्पोट्तस दकट) असणे बंधनकारक आहे. (मनपा िाळेतील दवद््ार्य्ातव्यदतदरक्त)
४) प््दिक््कांनी तसेच क््ीडा संकुलातील अदधकारी/कम्तचारी यांनी वेळोवेळी ददलेल्या सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करणे खेळाडूंना बंधनकारक राहील.
५) प््दिक््णाथ््ी मैदान स्वच्छ ठेवणे, तसेच क््ीडा संकुल, सीमादभंत, प््वेिद््ार, दवद््ुत दफटी्ग, पाण्याची टाकी, नळ, क््ीडा संकुल इमारत व
त्याचे भाग यांनी नुकसान होणार नाही यांची दक््ता घ्यावी.
६) मैदान आवारातील झाडे, दहरवळ यांचे नुकसान होणार नाही याची दक््ता घ्यावी अन्यथा वृक् संवध्तन कायद््ान्वये
कायदेिीर कारवाई प््स्ादवत करण्यात येईल, तसेच प््वेि रद्् करण्यात येईल.
७) सराव करत असतांना कोणत्याही खेळाडूस इजा अथवा दुखापत झाल्यास त्याची सव्तस्वी जबाबदारी खेळाडूवर
राहील. त्यास नवी मुंबई महानगरपादलका जबाबदार असणार नाही.
8) प््धशक््ण वेळ व कालाविी १) सायंकाळ सत्् ४.३० ते ६.३० पय्तत
२) सकाळी ६.०० चे अगोदर दकंवा संध्याकाळी ७.०० नंतर कोणत्याही खेळाडूस सराव करण्यास परवानगी देण्यात येणार नाही
३) द््ककेट मैदान मंगळवार ते रदववार ददवसांकरीताच उपलब्ध राहील. क््ीडा संकुलातील मैदान दर सोमवारी बंद ठेवण्यात येईल.
4) फुटबॉल मैदान बुधवार ते रदववार प््तीतास याप््माणे िुल्क आकार्न खेळण्यासाठी उपलब्ध राहील.
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