:- ठाणे महानगरपािलके यावतीने मिहला खेळाडू द क घेऊन यावसाियक संघ
तयार करणे.
शासनाने िन चत केले या धोरणानुसार ि डा िवषयक बाब ना ो साहन दे या या
टीने कब ी या खेळाचे यवसायियक संघ तयार करणे करीता नमुद खेळातील उदयो मुख
खेळाडूं कडू न खालील माणे .

1.

कब ी

12

15,000/-

उ त माणे नेमणूका िन वळ ता पुर या व पात ठोक मानधनावर करार वये कर यात
येणार आहे . या बाबतची िव तृत मािहती ठाणे महानगरपािलका संकेत थळावर
www.thanecity.gov.in वर िस
कर यात आलेली आहे . सदर अज
वकृत
िद. 26/03/2018 पयत आहे . संबंिधत खेळा या खेळाडूं नी यांची न द यावी.

(संिदप माळवी)
उप आयु त (ि डा िवभाग)

ित,
मा. आयु त,
ठाणे महानगरपािलका,ठाणे.
1. संपूण नाव
2. प ा

3. संपक ं .

: ……………………………………………………………………………………………….
( थम आडनाव)
: ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………… Email ID ……………………………………………

4. ज म तारीख

तारीख

5. शै िणक अहता :

6. नोकरी करीत अस यास :

मिहना

वष

वय िद. 01/01/2018
रोजीचे वय

तारीख मिहना

वष

7. िव ापीठ, िज हा, रा य व रा ी तवर खेळातील काममगीरीबाबतची मािहती

8. अवगत असणा या भाषा :

9. वग

:

10. आपणास िव
याय िव ठ करण, फौजदारी, िश तभंग िवषयक करण वा त सम इ. कारवाई चालू
आहे काय ? नाही अस यास थोड यात तपशील ावा.
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
11. अज सोबत खालील (छाया कत) स य ती जोडले या आहे त.
1.
2.
3.
4.
5.
वर नमुद केलेली सव मािहती खरी असून ती खोटी आढ यास माझी कोण याही ट यावर नेमणुक र
कर यात येईल आिण माझे िव
कायदे शीर कारवाई होईल याची मला जाणीव आहे .
िठकाण :
िदनांक :

(

)
उमे दवाराचे नाव व सही

ि डा िवभाग
जािहर सुचना
ठाणे महानगरपािलके या वतीने कब ी खेळाचे खेळाडु द क घेऊन यावसाियक संघ तयार
करणे करीता मिहला खेळाडुं कडु न अज मागिव यात येत आहे त.
रा यातील जा तीत जा त खेळाडूं ना रा ीय व आंतररा ीय तरावरील पध म ये
सहभागी होता यावे याकरीता रा यातील ि डा िवषयक बाब ना ो साहन दे या या टीने
शासनाने िन चत केले या धोरणानुसार ठाणे महानगरपािलका शहरातील उ ो मुख ि डापटूं ना
अिधकाअिधक ो साहन दे या या हे तन
ु े ठाणे महानगरपािलके या वतीने कब ी या खेळाचे
यसाियक संघ तयार करणे कामी नमुद खेळा या मिहला खेळाडू पदाकरीता खालील अटी व
शत स अिधन राहून अज मागिव यात येत आहे .
1. कब ी या खेळाचे संघ द क घे या या टीने सं बिधत खेळातील िशव छ पती पुर कार पा
खेळाडू , तसेच िज हा व रा य संघटनेचया मा यमातुन कब ी-12 मिहला खेळाडूं ची िनवड
कर यात येईल.
2. सदरहु खेळांडुची नावे िन चत करताना याम ये रा ीय तरावर/ रा य तरावर/ िव ापीठ
तरावर संघाचे ितिनधी व केले या मिहला खेळाडुं ना ा यान दे यात येईल.
3. खेळाडूं या िनयु या शासनाने सुिचत के या माणे िविहत िनयमानुसार कं ाटी / करार
प तीने असतील. यांना सेवेत कायम व पी कर यासाठी दावा कर याचा ह क राहणार
नाही.
4. िनवड झाले या खेळाडूं ना वेळोवेळी सरावास उप थत राहणे बंधनकारक राहील.
5. खेळाडूं ची िनयु ती कर याकरीता गिठत कर यात आले या सिमतीमाफतच खेळाडूं ची
िनवड कर यात येईल.
6. सरावा दर यान अथवा पधदर यान दुखापत झा यास यावरील उपचार महानगरपािलका
णालयात मोफत कर यात येईल.

7. खेळाडूं ची िकमान पा ता िवचारात घेता खु या गटाचा रा य अ ज यपद पधतील
ािव य ा त मिहला खेळाडू तसेच एकिवध संघटना ारा रा ीय व आंतररा ीय पधत
सहभागी खेळाडूं ची िनवड करता येईल.
8. एखादा खेळाडू अपेि त कामिगरी करत नस यास याचा करार र करता येईल. याकरीता
द क योजने अंतगत िनवड झाले या खे ळाडूं ना र कम . 100 या टॅ म पेपरवर बंधप
(करारनामा) ावे लागेल.
9. सदर यावसाियक संघांतील खेळाडूं ना ितमहा र कम
मानधन अदा कर यात येईल.

. 15,000/- या माणे ठोक मािसक

10. करार / कं ाटावर िनवड यात आलेले खेळाडूं चा वा षक गतीचा आढावा घेऊन पूढील
करार वाढिव याबाबत मा. आयु त यांचेकडे तािवत कर यात येईल व याबाबतचे सविधकार
मा. आयु त यांना असतील.
11. खाजगी सं थेत नोकरी करत असणा या तसेच शालेय / िव ापीठात िश ण घेत
असणा या व िविहत िनयमानुसार पा ठरणा या खेळाडूं स मािसक मानधनाऐवजी पध
कालावधी व पधकरीतांचे वास िदवसांकरीता ितिदन र कम . 1,000/- माणे भ ा दे य
असेल.
12. ठाणे महानगरपािलका सं घ कोण याही पधत सहभागी झा यानंतर पधत पािरतोिषक
र कम िमळा यास सदर िमळालेली र कम पधत सहभागी खेळाडू , िश क व यव थापक
यांना 60% व 40% र कम ठाणे महानगरपािलके या िनधीत जमा कर यात येईल. मा
पधतील मृतीिच ह ठाणे महानगरपािलका ि डा िवभागात जमा करतील.
13. पधत संघा या सहभागासाठी जर पध आयोजक वास अदा करणार नसतील तर अशा
पधत सहभागी ( जाणे -येणेकरीता) येणारा वास खच तसेच वासादर यान खच
महापािलके या वतीने कर यात येईल.
14. िनवड झाले या खेळाडू व मागदशक यांना सराव व पधदर यान ि डा गणवेश व इ.
आव यक सािह य आव येकतेनुसार मोफत उपल ध क न दे यात येईल.
15. खेळाडूं ना एकुण मािसक ठोक मानधना यितिर त िनयिमत कमचा यां माणे इतर
कोणतेही ह क / अिधकार / लाभ िमळणार नाहीत.

16. उ त नमुद नेमणुक मािसक ठोक मानधनावर ता पुर या व पात असेल. खेळाडू अपेि त
कामिगरी करत नस यास यांचा करार समा त कर याचे सव अिधकार मा. आयु त यांचे
राहतील.
17. उ त अहता धारण करणा या उमे दवारां या कागदप ाची छाननी क न पा उमे दवारां या
मुलाखती अंितम िनवड यादी जािहर कर यात येईल.
उ त माणे पा ता धारण करणा या खेळाडूं नी 26 माच, 2018, सांय. 5.00 वाजपयत
आप या खेळाबाबत या ािव य माणप ा या मािणत छाया कत तीसह खालील प यावर
अज सादर करावेत. अज करताना िलफा यावर खेळाडूं ची आपण कब ी या खेळा या संघात
खेळाडू हणुन अज केलेला आहे या खेळांचे नाव मोठया व ठळक अ रात नमुद करावे.
अज कर याचा काय लयाचा प ा:

ि डा अिधकारी,
दादोजी ि डा े ागृह,
जवाहर बाग फायर ि गेड रोड,
महािगरी, ठाणे (प).
फोन नं. : 022 – 25364061

(संदीप माळवी)
उप आयु त (ि डा िवभाग)
ठाणे महानगरपािलका,ठाणे .

