
नवी मुबंई महानगरपािलका 
ब डा व सांःकृितक वभाग 

भारतर  राजीव गांधी ब डा सकुंल, 
से.३ए, सी.बी.ड .,बेलापूर, नवी मुबंई 

दर वनी ु - 27573294 
जा हरात  बं. नमुमंपा/ब डा व सांःकृ./टेब1/ूब.59/ 173/2017, द.22/03/2017 

 

नवी मुबंई महानगरपािलके यावतीने कब ड , खो-खो व शुट ंगबॉल खेळाचे खेळाडू द क घेवुन 
यावसाियक सघं तयार करणेकर ता खेळाडंूकडून अज माग व यात येत आहेत.  

  

 रा यातील जाःतीत जाःत खेळाडंूना रा ीय व आंतररा ीय ःतरावर ल ःपधाम ये सहभागी 
होता यावे याकर ता  रा यात ब डा  वषयक बाबींना ूो साहन  दे या या  ीने शासनाने  िन त 
केले या धोरणानुसार नवी मुबंई महानगरपािलका शहरातील उदयो मखु ब डापटंनाू  

अिधकािधक ूो साहन दे या या हेतुने नवी मुबंई महानगरपािलके यावतीने कब ड , खो‐खो व 
शु टंगबॉल या खेळाचे यवसाियक सघं तयार करणेकामी  नमदु खेळा या खेळाडू पदाकर ता 
खालील  अट  व शत स अिधन राहन अज माग व यात येत आहेू . 
1. कब ड ,  खो‐खो  व  शु टंगबॉल  या  खेळाचे सघं  द क  घे या या  ीने  सबंंिधत  खेळातील 

िशवछऽपती ब डा पुरःकार ूा  खेळाडू, तसेच  ज हा व रा य ब डा सघंटने या मा यमातून 
कब ड -15, खो-खो-15 व शु टंगबॉल-10  खेळाडंूची िनवड कर यात येईल. 

2. सदरहू  खेळाडंूची  नावे  िन त करतांना  याम ये  व ापीठ, रा य  व रा ीयःतरावर  सघंाचे 
ूितिनधी व केलेले कब ड -10, खो‐खो-10 व शु टंगबॉल-06 खेळाडू आ ण  ज हाःतरावर ल 
नवो दत कब ड -05, खो-खो-05 व शु टंगबॉल-04 खेळाडू अशी नावे िन त कर यात येतील. 
याम ये नवी मुबंई महानगरपािलका  ेऽातील  खेळाडंूना ूाधा य राह ल.  प रपुण सघंा या 
बांधणीकर ता नवी मुबंई महानगरपािलका  ेऽातील खेळाडू उपल ध न झा यास महारा ातील 
इतर  ज हयातील खेळाडंूचा  वचार करता येईल. 

3. खेळाडंू या िनयु या शासनाने सिुचत के याूमाणे व हत िनयमानुसार कंऽाट   /करार 
प दतीने असतील.  यांना  सेवेत कायम ःव पी कर यासाठ  दावा कर याचा ह क  राहणार 
नाह .  

4. िनवड झाले या खेळाडंूना वेळोवेळ  सरावास उप ःथत राहणे बंधनकारक राह ल. 
5. खेळाडंूची िनयु  कर याकर ता ग ठत कर यात आले या सिमतीमाफतच खेळाडंूची 

िनवड कर यात येईल. 
6. सरावादर यान अथवा  ःपधदर यान  दखापतु  झा यास  यावर ल  उपचार  महानगरपािलका 

णालयात मोफत कर यात येईल. 
7. खेळाडंूची  कमान पाऽता  वचारात घेता खु या गटाचा रा य अ जं यपद ःपधतील ूा व यूा  

खेळाडू तसेच एक वध सघंटना दारा रा ीय व आंतररा ीय ःपधत सहभागी  खेळाडंूची  िनवड 
करता येईल 

8. एखादा खेळाडू अपे त कामिगर  करत नस यास  याचा करार र  करता  येईल. याकर ता 
द क योजने अतंगत िनवड झाले या खेळाडंूना  .100  या ःटँ प पेपरवर बंधपऽ ावे लागेल. 

9. सदर  यावसाियक  सघंांतील  खेळाडंूना ूितमाह .15,000/- याूमाणे ठोक मािसक 
मानधन अदा कर यात येईल. 

10. करार/कंऽाटावर िनवड यात आलेले खेळाडंूचा वा षक ूगतीचा आढावा घेऊन पुढ ल 
करार वाढ व याबाबत मा.आयु  यांचकडे ूःता वत कर यात येईल व याबाबतचे 
सवािधकार मा.ब डा सिमतीला असतील. 

11. खाजगी सःंथेत नोकर  करत असणा-या तसेच शालेय/ व ापीठात िश ण घेत असणा-
या व व हत िनयमानसुार पाऽ ठरणा-या खेळाडंूस मािसक मानधनाऐवजी ःपधा 



कालावधी व ःपधकर तांचे ूवास दवसांकर ता ूित दन .1000/- ूमाणे भ ा देय 
असेल. 

12. नवी मुबंई महानगरपािलका सघं कोण याह  ःपधत सहभागी झा यानंतर ःपधत 
पा रतो षक र कम िमळा यास सदर िमळालेली र कम ःपधत सहभागी खेळाडू, 
ूिश क व यवःथापक यां यात वाटप कर यात येईल. माऽ ःपधतील ःमतृीिच ह 
नवी मुबंई महानगरपािलका ब डा वभागात जमा करतील. 

13. ःपधत सघंा या सहभागासाठ  जर ःपधा आयोजक ूवास अदा करणार नसतील तर 
अशा ःपधत सहभागासाठ  (जाणे-येणेकर ता) येणारा ूवास खच तसेच 
ूवासादर यानचा खच महापािलके या वतीने कर यात येईल. 

14. िनवड झाले या खेळाडू व मागदशक यांना सराव व ःपधदर यान ब डा गणवेश व   
इ. आवँयक सा ह य आवँयकतेनसुार मोफत उपल ध क न दे यात येईल. 

15. खेळाडूनां एकुण मािसक ठोक मानधना य र  िनयिमत कमचा-यांूमाणे      
इतर कोणतेह  ह क/अिधकार/लाभ िमळणार नाह त. 

16. उ  नमदु नेमणकु मािसक ठोक मानधनावर ता पुर या ःव पात असेल. खेळाडू अपे ीत 

कामगीर  करत नस यांस यांचा करार समा  कर याचे सव अिधकार मा.आयु  यांचे 

राहतील. 

17. उ  अहता धारण करणा-या उमेदवारां या कागदपऽाची छाननी क न पाऽ उमेदवारां या 

मलुाखती अंती अिंतम िनवड याद  जाह र कर यात येईल. 

 उ  ूमाणे पाऽता धारण करणा-या खेळाडंूनी द.25 ए ूल 2017, साय.5 वाजेपयत 

आप या खेळाबाबत या ूा व य ूमाणपऽा या ूमा णत छाया कंत ूतीसह खालील प यावर 

अज सादर करावेत. अज करताना िलफा यावर आपण या खेळा या सघंात खेळाडू़ हणनु 

अज केलेला आहे या खेळांचे नाव मो या व ठळक अ रा नमदु करावे. 

 
अज कर याचा कायालय प ा :   मा.िश णािधकार  तथा वभाग ूमखु  
      ब डा व सांःकृितक वभाग. 
      भारतर  ःव.राजीव गांधी ब डा सकुंल, 
      से टर-3,सी.बी.ड .,बेलापूर,नवी मुबंई. 

      फोन - 27573294 
 
 
 

सह /- 
(सदं प सगंवे) 

िश णािधकार  तथा वभागूमखु 

(ब डा व साःकृितक वभाग) 
नवी मुबंई महानगरपािलका 



अजाचा नमनुा 
 

( ---------------------या खेळा या सघंाकर ताचा अज ) 
 

 

ूित,  

मा.आयु , 
नवी मुबंई महानगरपािलका. 
 

1.  सपंुण नाव  :  -------------------------------------------     

 ( ूथम आडनाव ) 

2.  प ा  :  -------------------------------------------- 

  -------------------------------------------- 

       -------------------------------------------- 
  --------------------------------- 

3. सपंक बं.  :  ------------------------Email ID------------ 
 
  

4.ज मतार ख     वय द.01/01/2017 
   रोजीचे वय   
 
 

5.  शै णक अहता :- 
 

उ ीण केलेली 
पर ा 

व ापीठ /मडंळाचे नाव उ ीण 
झा याचे वष 

वषय ट केवार  / 

ौणेी 
     

     

     

 
 

6.  नोकर  कर त अस यांस :- 
 

कालावधी सःंथेचे नाव व प ा कायरत असले या 
पदाचे नाव पासनू पयंत 

एकुण 

वष 

     

     

     

     

     

 

7. व ापीठ, ज हा, रा य व रा ीयःतरावर खेळातील कामगीर बाबतची मा हती... 
 

ःपधा दनांक ःथळ आयोजक ःथान/बमवार  
     
     
     
     
     

     - 

तार ख म हना वष 
 
 

  

वष म हना दवस 
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8.  अवगत असणा-या भाषा  :  
 
 
 

9.ूवग    : 
 
 
 
 

10.  आपणास व द याय ू व  ूकरण,फौजदार ,िशःतभगं वषयक ूकरण वा त सम इ. 

कारवाई चाल ूआहे  काय ?  होय/ नाह ....अस यास थोड यात तपशील ावा)  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

11.  अजासोबत खालील (छायां कत)स य ूती जोडले या आहेत. 

       1) 

       2) 

       3) 

       4) 

       5) 

 

        वर नमदू केलेली सव मा हती खर  असनू ती खोट  आढळ यास माझी कोण याह  ट यावर 

नेमणकू र  कर यात येईल आ ण माझे व द कायदेशीर कारवाई होईल याची मला जाणीव आहे. 
 

 
ठकाण  :-        

       (                       ) 

दनांक  :-           उमेदवाराची  नाव व सह  
 
        
 

भाषा मराठ  हंद  इंमजी 
    

खुला  अ.जा. अ.ज.  इतर 
    


