
नवी मुबंई महानगरपािलका
डा व सां कृितक िवभाग
✿ जाहीर आवाहन✿ 

डा िश यवृ ी िमळणेक रता अज सादर करण े

नवी मुंबई महानगरपािलका े ातून िविवध डा कारातं उ लेखनीय कामिगरी करणा या खेळाडूनंा ो साहन 

िमळाव े व नवी मुंबईतून अिधकािधक गुणवंत खेळाडू िनमाण होऊन शहरा या नावलौ ककात ल णीय भर पडावी 
यादृ ीने "िविवध खेळाच े डा िश ण", िज हा तर शालेय डा पधा "महापौर चषकांतगत िविवध खेळांच े डा 
पधा" अस ेिविवध उप म डा व सां कृितक िवभागाकडून राबिव यात येत आहते. 

  महानगरपािलका काय े ातील रिहवाशी असले या खेळाडूनंा शालये तसेच शासन मा यता ा  खळेाचं े

सघटंने दारे आयोिजत रा य अ ज यपद िनवड चाचणी पधा व रा ीय डा पधाम य े ािव य ा  खळेाडूंना 
अिधकाअिधक ो साहन दे याकरीता मा.सवसाधारण सभे या मा यतेने " डा िश यवृ ी" लाग ूकर यात आललेी आह.े 

या अनुषंगाने सन 2021-2022 मधील ािव य ा  खेळाडूनंा डा िश यवृ ी दे यात येणार आह.े 

 याकरीता पा  खेळाडूनंी " डा िश यवृ ी" करीता िविहत नमु यातील अज व इतर आव यक कागदप ांची 
पूतता द.31 डसेबर 2022 पयत नवी मुंबई महानगरपािलका डा िवभागाकड ेसादर करावी.  अस ेजाहीर आवाहन 

महापािलका व  डा व सां कृितक िवभागाच े  वतीने कर यात येत असनू िविहत मदुतीनंतर आले या अजाचा िवचार 

कर यात येणार नाही याची कृपया न द यावी.  
       िविहत नमु यातील अज राजीव गांधी डा संकुल सीबीडी बेलापरु येथील डा िवभागात तसेच  

www.nmmc.gov.in या सकेंत थळावर अज उपल ध क न दे यात आलेल ेआह.े 

 तरी नवी मुंबईतील पा  गुणवंत खेळाडूनंी या योजनेचा जा तीत जा त माणात लाभ यावा अस ेआवाहन 

कर यात यते आह.े 
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नवी मंुबई महानगरपािलका 

 

 
अिधक मािहतीकरीता 
 नवी मुंबई महानगरपािलका डा िवभाग,  

 व.राजीव गांधी डा संकुल, से-3, 

 सी.बी.डी., बेलापूर. 

 दरु वनी .27573294 
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