
म हला व पु ष कब ड  संघाक रता न याने नेमणूक साठ  अट  व शत  :- 
 
१.   म हला व पु ष खेळाडंूचा न याने कब ड  सघं तयार करतांना या खेळातील िशवछ पती परु कार पा  खेळाडू, ज हा व 

रा य सघंटने या मा यमातनु व रा ीय सघंटने या अिधकृत पधा यातनू खेळलेला खेळाडू असे म हला कब ड  
सघंाकर ता १२ खळेाडू व पु ष कबड़  सघंाकर ता ६ खेळाडंूची िनवड कर यात येईल. १२ खेळाडू पकै  एखादा खळेाडू 
महापािलकेशी करार कर यास तयार नस यास ित ा याद तील गुणा मांने थम मांकापासनू ाधा य देऊन खेळाडूची 
िनयु  कर यात येईल. यास मा यता असावी.  

 
२.  सदरहू खेळांडूची नावे िन त करताना याम ये युिनअर रा ीय / रा ीय तरावर / ो. कब ड  तरावर / रा य तरावर 

व ापीठ तरावर सघंाचे ितिनधी व केले या पु ष व म हला खेळाडंुना िनवड चाचणीस बोल वणेबाबतचा िनणय 
शासनाचा राह ल. 

 
३.  म हला व पु ष सघंाक रता न याने अज करणा या खेळाडूचे वयोमयादा पु षाक रता कमाल वय वष ३० व म हलांक रता 

कमाल वय वष २५ असावे. यापे ा जा त वय असणा या खेळाडूचा अज वचारात घेतला जाणार नाह . तसेच यापवु  
महापािलके या सघंातनू खळेले या खेळाडूस वयाची अट िशथील असेल. 

 
४.  खेळाडंू या िनयु या शासनाने सिुचत के या माणे व हत िनयमानसुार कं ाट / करार प तीने असतील. यांना सेवेत 

कायम व पी कर यासाठ  दावा कर याचा ह क राहणार नाह . 
 
५.  न याने अज करणारा खेळाडू हा मागील ३ वष (सन २०१८-२०१९, २०१९-२०२० व २०२१-२०२२) या वषात उपरो  अनु. 

. २ म ये नमदु केले या तरावर ल खेळलेला असावा, यापवू  खेळले या माणप ाचा वचार केला जाणार नाह . 
 
६.  न वन पु ष व म हला कब ड  सघंाक रता व हत कालावधीत फ  ऑनलाइन प दतीनेच अज वीकर यात येतील, 

ऑफलाईन प दतीने कोण याह  कारचे अज वकार यात येणार नाह , तसेच टपालाने आलेले अज वचारात घेतल े
जाणार नाह . तसेच जा हराती या मदुतीबा  अज वीकारले जाणार नाह त. 

 
७.  अजदार खेळाडू या पायाची, गडु याची व इतर श या केलेली अस यास सदर खेळाडू कब ड  खळे याकर ता वै क य 

या स म आहे (फ ट सट फकेट) / डॉ टराचें माणप  ऑनलाईन अजासोबत सादर करणे आव यक आहे. सदर 
श येबाबत अजदाराने मा हती लप व याचे िनदशनास आ यास सदर खेळाडूस वर त िनवड येतनू बाद कर यात 
येईल. याच माणे सघंात िनयु  झा यानतंर सदर बाब िनदशनास आ यास या खेळाडूस सघंातनू कमी कर यात 
येईल. 

 
८.  खेळाडंूची िनवड चाचणी ह  महापािलके या दादोजी क डदेव डा े ागहृात इन कॅमेराम ये घे यात येईल. िनवड 

चाचणीकर ता फ  खेळाडूस वेश दला जाईल. या यित र  सोबत आलेले खेळाडूचे िश क, यव थापक, पालक व 
अ य कोण याह  य स वेश दला जाणार नाह . 

 
९.   िनवड चाचणीम ये काह  हरकत व वाद िनमाण झा यास यावर िनणय घे यासाठ  मा. आयु  सो. हे एकमेव लवाद 

असतील व यांनी दले या िनणय अिंतम व सवप ी बधंनकारक असेल. 
 
१०. न याने तयार कर यात येणा या पु ष व म हला कब ड  सघंाक रता घे यात येणार  िनवड चाचणी महापािलकेकडून 

िनयु  िन वड सिमती माफत कर यात येईल. सदर िनवड सिमतीने घेतलेले िनणय अिंतम असतील व ते सव खेळाडू 
उमेदवारास बधंनकारक राहतील. 

  



महापािलकेमाफत नेमणूक कर यात आलेले खेळाडू म हला व पु ष कब ड  संघातील िनवड 
झाले या खेळाडंूक रता िनयमावली व मह वा या सूचना खालील माण े:- 

 
१.   िनवड झाले या खेळाडंूना िनयिमत सरावास उप थत राहणे बधंनकारक राह ल. तसेच खेळाडूने नमदु के या माणे सराव 

व कायालयीन कामकाजनसुार उप थत राहणे बधंनकारक राह ल. 
 
२.   ठाणे महानगरपािलके या सरावा दर यान अथवा पधदर यान दखुापत झा यास यावर ल उपचार महानगरपािलका 

णालयात मोफत कर यात येईल. दखुापत झाले या खेळाडंूने पणू बरे झा यािशवाय सरावास हजर राहू नये. 
 
३.  सघंामधील एखा ा खेळाडूची रा य पातळ वर अथवा रा ीय पातळ वर िनवड झाली अस यास सबंिंधत खेळाडूने ठा.म.पा.ची 

मा यता घेत यािशवाय सदर पधाचे कॅ प अथवा पधाम ये सहभाग घेता येणार नाह . परवानगी न घेता अशा 
पधाम ये सहभाग घेत यास सबंिंधतांवर कारवाई कर यात येईल. 

 
४.  ठाणे महानगरपािलके या सघंा यित र  सघंातनू खेळावयाचे अस यास सबंिंधत खेळाडूने ६ दवस पवु  डा अिधकर  

तथा . उपआयु  ( डा) यांची परवानगी घेणे बधंनकारक आहे. तशी परवानगी न घेता जर खेळाडू दसु या इतर 
सं थे या सघंातनू पधाम ये सहभागी झा यास सबंिधत खेळाडंूवर कारवाई कर यात येईल व याचा हा कालावधी 
वनावेतन कर यात येईल. 

 
५.  सघंातील एखा ा खेळाडंूचे गरैवतन होत असेल कंवा एखादा खेळाडू सघंाम ये भांडण-तटें िनमाण करत असेल तर अशा 

खेळाडंूवर तातड ने कारवाई क न यास सघंातनू कमी कर यात येईल. 
 
६.  अनुभवी खेळाडंूकडून नवो दत खेळाडूस काह  अस य वतणूक होत असेल (रॅिगगं) तर यां यावर वर त कारवाई केली 

जाईल. 
 
७.  एखादा खेळाडू अपे त कामिगर  करत नस यास याचा करार र  कर यात येईल. याकर ता उवर त िनवड झाले या 

ित ा याद तील खेळाडूला िनयु  कर यात येईल. यास र कम .५०० या टॅम पेपरवर बधंप  (करारनामा) ावा 
लागेल. 

 
८.  करार / कं ाटावर िनयु  कर यात आलेले खेळाडंूचा वा षक गतीचा आढावा घेऊन पढू ल करार वाढ व याबाबत मा. 

आयु  सो यांचेकडे ता वत कर यात येईल व याबाबतचे सव अिधकार मा. आयु  सो. यांना असतील.  
 
९.   ठाणे महानगरपािलका सघं कोण याह  पधत सहभागी झा या नतंर पधत पा रतो षक र कम िमळा यास सदर 

िमळालेली र कम पधत सहभागी खेळाडू, िश क व सघं यव थापक यांना १००% वाटप कर यात यईेल. मा  
पधतील चषक ठाणे महानगरपािलका डा वभागात जमा करतील. 

 
१०. पधत सघंा या सहभागासाठ  जर पधा आयोजक वास खच अदा करणार नसतील, तर अशा पधत सहभागी (जाणे-

येणेकर ता) येणारा वास खच, तसेच वासा दर यान येणारा खच महापािलके या वतीने कर यात येईल. 
 
११. िनवड झाले या खेळाडू व मागदशक यांना सराव व पधदर यान डा गणवेश व इ. आव यक सा ह य आव येकतनेसुार 

मोफत उपल ध क न दे यात येईल. खेळाडंूना दे यात येणारे गणवेष व इतर सा ह य यांचा वापर खेळाडंूनी फ  
ठा.म.पा. माफत पधा खेळतांनाच करायचा आहे. या यित र  खाजगी सघंामाफत खेळतांना जर सदर गणवेश व 
इतर सा ह याचा वापर के यास सबंिंधत खेळाडंूवर िश तभगंाची कायवाह  केली जाईल. 

 
१२.  खेळाडंूना एकुण मािसक ठोक मानधना यित र  िनयमीत कमचा यां माणे इतर कोणतेह  ह क / आिधकार / लाभ 

िमळणार नाह त. 
 
१३.  उ  नमदु नेमणुक मािसक ठोक मानधनावर ता परु या व पात असेल. खेळाडू अपे त कामिगर  करत नस यास 

यांचा करार समा  कर याचे सव अिधकार मा. आयु  सो. यांचे राहतील.  
 
१४.   उ  अहता धारण करणा या उमदेवारां या कागदप ाची छाननी क न िनवड चाचणीस बोल व यात येईल. 
 


