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मािहती अिधकार कायदा – २००५ 

कलम ४ (१) (ब) (xii) नमुना अ 

 

             

 

 

 

 

 

 

पपरी चचवड महानगरपािलका, 

पपरी – ४११ ०१८ 

डा िवभाग 

म.न.पा. प रसरातील िव ाथ  खेळाडूंसाठी शालेय डा िश यवृ ी व 
खेळाडू द क योजना  
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, िपंपरी – ४११ ०१८. 

    ीडा िवभाग      

म.न.पा. प रसरातील िव ाथ  खेळाडूंसाठी शालेय डा िश यवृ ी योजना 
 मा. महापािलका सभा ठराव .९९१ द.२०/०९/२०१० चे अिधन रा न, 
शालेय व महािव ालयीन िव ाथ  खेळाडूंना ो ताहन िमळून म.न.पा. 
प रसरातील जा तीत जा त रा य व रा ीय तरावर खेळाडू तयार हो या या 
दृ ीने म.न.पा. या वतीने दरवष  डा िश यवृ ी देणेत येते. सन – २००३-
०४ ते २००९-१० या आ थक वषात ती खेळाडूं अनु मे र. .१,८००/-, 
र. .३,०००/- व सन २०१०-११ या आ थक वषापासून ित खेळाडूं अनु मे 
र. .३,०००/- व र. .५,०००/- व सन २०१८-१९ पासून र. .३,३००/- व 
र. .५,५००/- अदा कर यात येते.  
 खालील माणे डा िश यवृ ी अदा कर यात आलेली आहे. 

  

अ.  डा 
िश यवृ ी वष आ थक वष 

रा य तर 
िव ाथ  

सं या/वाटप 
िश यवृ ी 

र. . 
(लाखात) 

रा ीय तर 
िव ाथ  

सं या/वाटप 
िश यवृ ी 

र. . 
(लाखात) 

आंतरिव ापीठ 
तर िव ाथ  
सं या/वाटप 
िश यवृ ी 

र. . (लाखात) 

एकूण 
िव ाथ  

सं या/वाटप 
िश यवृ ी 

र.  
(लाखात) 

१ २०१७-१८ २०१८-१९ ६८/२.२४४ ९/०.२९७ ६७/३.६८५ १४४/६.२२६ 
२ २०१८-१९ २०१९-२० ६७/२.२२१ २/०.०९९ ५०/२.७५ १२०/५.०६ 
३ २०१९-२० २०२०-२१ ३८/१.२५४ १३/०.४२९ ४४/२.४२ ९५/४.१०३ 
४     -- २०२०-२१ ६७ ९ ५० ६.२२६ 

५  २०२०-२१    २०२१-२२ - - - - 
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 पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – ४११ ०१८. 

डा िवभाग 
 
            महानगरपािलका प रसरातील िव ाथ  खेळाडूंसाठी शालेय िश यवृ ी योजना 
 
 मा. महापािलका सभा ठराव .९९१, द.२०/०९/२०१० चे अिधन रा न, शालेय व 
महािव ालयीन िव ाथ  खेळाडूंना ो ताहन िमळून म.न.पा. प रसरातील जा तीत जा त 
रा य व रा ीय तरावर तयार हो या या दृ ीने म.न.पा. या वतीने दरवष  द या जाणा-या 

डा िश यवृ ी र मेत वाढ करणे आव यक अस याने सन २००९-१० वषापासून महारा  
शासन, डा व युवक सेवा संचालनालय यांचेतफ आयोिजत रा य तरीय शालेय पधत 
सहभागी झाले या िव ाथ  खेळाडूंस वा षक र. .१८,००/- ऐवजी र. .३,०००/- तसेच 
असोिसएशन ऑफ इंिडयन युिन ह सटी तफ आयोिजत आंतरिव ािपठ (रा ीय) तरावर 
सहभागी झाले या िव ाथ  खेळाडूंस वा षक र. .१८,००/- ऐवजी र. .३,०००/- रा ीय तर 
शालेय डा पधा (नॅशनल कुल गेम/ कुल गेम फेरडेशन ऑफ इंिडया) तफ आयोिजत रा ीय 
शालेय पधत सहभागी झाले या िव ाथ  खेळाडूंस वा षक र. .३,०००/- ऐवजी 
र. .५,०००/- या माणे डा िश यवृ ी अदा करणेस मा यता दलेली आहे.  
 

डा िश यवृ ी अदा करण ेकामी मा.आयु  यांचे कडील आदेश . डा/३/कािव/४३/२०१०, 
द.१०/०२/२०१० नुसार िनि त केले या धोरणातील अटी व शत  पुढील माण े

 
१) डा िश यवृ ी ही पपरी चचवड महानगरपािलका ह ीतील रिहवासी िव ाथ  
खेळाडूंसाठी दे यात  येईल. यासाठी पुरावा हणून आव यक कागदप े, (उदा.रेश नग काडची 
स य त) सादर करणे आव यक   आहे. िव ाथ  खेळाडू हा महापािलका ह ीतील रिहवासी 
असेल व िश णासाठी ह ीबाहेरील शै िणक सं थेत िश ण घेत अस यास तो डा 
िश यवृ ीसाठी पा  राहील.  
२) मा.आय़  यांचेकडील आदेश . डा/७/कावी/४९०/२०१८ द.२०/४/२०१८ अ वये सन 
२०१८-१९ पासून महारा  शासन, डा व युवक सेवा संचालनालय यांचे तफ आयोिजत 
रा य तरीय शालेय डा पधत  सहभागी झाले या िव ाथ  खेळाडूस वा षक र. .३,३००/- 
तसेच असोिसएशन ऑफ इंिडयन युिन ह सटी  तफ आयोिजत आंतरिव ापीठ (रा ीय) 
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तरावर सहभागी झाले या िव ाथ  खेळाडूंस वा षक  र. .३,३००/- व रा ीय शालेय पधा 
(नॅशनल कूल गेम/ कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंिडया) तफ आयोिजत  रा ीय शालेय डा 
पधत सहभागी झाले या िव ाथ  खेळाडूस वा षक र. .५,५००/- डा िश यवृ ी  देणेस 

मा यता देणते आलेली आहे. 
३) अ. .२ म ये नमुद के या ित र  अ य पधाम ये उदा. डा मंडळे, सं था, 
िनमशासक य सं था यांनी  आयोिजत केले या पधामधील माणप े डा िश यवृ ीसाठी 

ा  धर यात येणार नाहीत. 
४) डा िश यवृ ी ही या वष  ािव य िमळिवले आहे, या वषापुरतीच मया दत राहील. 
ती कायम  व पाची देय राहणार नाही. 
५) डा िश यवृ ी िमळणेकामी दले या मुदतीत िविहत नमु यात आव यक कागदप ांसह 
अज सादर करणे   आव यक आहे. 
६) अपुण मािहती भरले या अज तसेच संबंिधत मु या यापक/ ाचाय यांचे माफत न 
पाठिवले या अजाचा  िवचार केला जाणार नाही. 
७) फ  गतवष ची डा िश यवृ ी  चालू वषात अदा केली जाईल. 
८) डा िश यवृ ी नापास (अनु ीण) िव ाथ  खेळाडूंस दे यात येणार नाही. सदर िव ाथ  
खेळाडू हा   गतवष  उ ीण झालेला असावा. 
९) डा िश यवृ ी िमळणेकामी िव ाथ  खेळाडूने महापािलका  े ात रिहवासी असलेचा 
पुरावा  गतवष या खेळाचे िविहत नमु यातील माणप  व गतवष  उ ीण झालेचे माणप  
(माकिल ट)िविहत  नमु यातील अजासोबत सादर करणे आव यक आहे. 
१०) अजाम ये दलेली मािहती चुक ची आढळ यास डा िश यवृ ी दे यात येणार नाही. 
११) डा िश यवृ ी अदा केली अस यास ती वसुल केली जाईल. 
१२) डा िश यवृ ीचा वापर डा िवकासासाठी करणे आव यक आहे. 
१३) डा िश यवृ ी िमळणेबाबत िव ाथ  खेळाडूंस ह  सांगता येणार नाही. 
१४) िव ाथ  खेळाडू हा महापािलका ह ीबाहेर राहत अस यास डा िश यवृ ी दे यात 
येणार नाही. 
१५) िव ाथ  खेळाडू हा गतवष  उ ीण झालेला असावा. तसेच तो चालू वषात िश ण घेत 
असावा. 
१६) डा िश यवृ ी अज हे िव ा याना मोफत दे यात येतील. 
१७) डा िश यवृ ी अजाचे वाटप व ि वकृती द. १ ऑग ट ते ३१ ऑग ट (साविजक सु ीचे 
दवस वगळून) या कालावधीत कर यात येईल. तथापी याम ये बदल कर याचा अिधकार 

मा.महापािलका आयु  यांना  राहील. 
१८)िविवध खेळात ािव य िमळिवले तरी डा िश यवृ ी एकदाच देय राहील. 
१९) डा िश यवृ ी मंजूर अथवा नामंजूर कर याचा अिधकार मा.महापािलका आयु  यांना 
राहील. 
२०) डा िश यवृ ी या धोरण, िनयम व अटीम ये बदल कर याचा अथवा वाढ कवा घट 
कर याचा अथवा  िशिथल कर याचा अिधकार मा.महापािलका आयु  यांना राहील.  
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   पपरी चचवड महानगरपािलका पपरी  ४११०१८ 

डा िवभाग 
     डा िश यवृ ी िमळणे बाबत अज २०२२ – २०२३  

 

ित,  
मा. आयु   
पपरी चचवड महानगरपािलका  
पपरी  -  १८. 

       िवषय  -  डा िश यवृ ी िमळणे बाबत अज.... 
महोदय, 
 मी िवनंती अज करतो / करते क  मी गत वष  सन २०२१-२२ म ये -----------या खेळात १) 
महारा  शासन डा व युवक संचालनालय यांचे तफ आयोिजत रा य तरीय शालेय डा पधत २) 
असोिशएशन ऑफ इंिडयन युिन हसिसटी तफ आयोिजत पधत           ३) रा ीय शालेय पधात (नॅशनल 
कूल गेम/ कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंिडया) तफ आयोिजत रा ीय शालेय डा पधत सहभागी / िवजयी 

झालो / झाले असून ------------- मांक िमळिवलेला आह.े डा िश यवृ ी संदभात असलेले सव िनयम व 
अटी मी वाच या असून ते मला मा य आह.े तरी मला म.न.पा. िनयमानुसार डा िश यवृ ी िमळावी ही 
िवनंती. 
माझी मािहती खालील माणे... 

१. िव ाथ  / खेळाडूचे पूण नाव  -  ---------------- ----------------------------------- 

२. संपूण कायमचा प ा  -         ---------------------------------------------------- 
                            ---------------------------------------------------- 

३.  फोन नंबर  -                ---------------------------------------------------- 

४.  ज म ता रख  -             ----------------------------------------------------- 

५.  ई – मेल  -                ----------------------------------------------------- 

६.   गतवष  िश ण घेतले या सं थेचे नाव  - ------------------------------------------------------ -------
--------------- इय ा  - ----------------------  सन  - ------- 

७. चालू वष  िश ण घेत असले या सं थेचे नाव  ---------------------------------------------------------
------------------- इय ा  - --------------------  सन- ------- 

८. गतवष  उ ीण झाला आहात काय ?    ---------------------------------------------- (सोबत माकिल ट 
जोडावी) 

९. कोण या पातळीवर ािव य िमळवलेले आहे ------------------------------------------ 
 याचा तपिशल 

    १०. अजदारास इतर सं थाकडून डा िश यवृ ी ------------------------------------------ 
       िमळत असलेस याचा तपिशल 
     अ) सं थेचे नाव                      ---------------------------------------------- 
     ब) िश यवृ ी र.                    ------------------------------------------------     
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     क) िश यवृ ीचा कालावधी            ------------------------------------------------ 

     
      ११. विडलांचे  /पालकांचे पुण नाव व प ा ------------------------------------------------ 
                ----------------------------------------------- 
         ----------------------------------------------- 
   १२. विडलांचे  /पालकांचे वा षक उ प    ----------------------------------------------- 
         उपरो  अजात दलेली सव मािहती ही स य असून मला डा िश यवृ ी िमळणेस िवनंती आह.े 
 
   सोबत  - १) खेळाचे माणप  (दोन तीत) 
              २) गतवष चे माकिल ट 
                   ३) रेश नग काडची झेरॉ स त 
             ४) आधारकाडची झेरॉ स त 
                             ५) पॅन काड झेरॉ स त 

 

 
 दनांक  -                                               िव ाथ  / खेळाडूची सही 

 

        नाव  - ---------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



मािहती अिधकार 12 Page 7 
 

 

माणप  

मु या यापक / ाचाय 

 

 कुमार / कुमारी  ---------------------------------------------------------------------यांनी उपरो  
अजात दलेली मािहती स य असून यांची वतणूक चांगली आह.े 

 सदर िव ाथ  / खेळाडू हा गतवष  सन ----------------------------- म ये इय ा  -------------------- 
म ये िश ण घेत होता / होती हा िव ाथ  / खेळाडू गतवष  उ ीण झाला / झाली असून चालू वषात आम या 
सं थेत इय ा ------------------------- म ये िश ण घेत आह.े हा खेळाडू गतवष   ---------------------------   
या खेळात ---------------------------------------या तरावर शालेय / महािव ालयीन डा पधत सहभागी / 

ािव य िमळवून  --------------- मांक िमळिवला आह.े 

 सदर िव ाथ  / खेळाडूस पपरी चचवड महानगरपािलके या डा िश यवृ ी योजनेत वेश दे यास 
िशफारस कर यात येत आह.े 

 

ठकाण  - 

दनांक  -         सही/ िश ा 
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                        पपरी चचवड महानगरपािलका पपरी  ४११०१८ 
    डा िवभाग 

     खेळाडू द क योजना  - वेश अज २०२२  – २०२३  
 

ित,  
मा. आयु   
पपरी चचवड महानगरपािलका  
पपरी  -  १८. 

     िवषय  -  खेळाडू द क योजना अंतगत वेश िमळणॆ बाबत.... 
महोदय, 
 मी िवनंती अज करतो / करते क  मी गत वष  सन २०२२-२२ म ये -----------या खेळात 
रा य / रा ीय / आंतर िव ािपठ तरावर शालेय / महािव ालयीन डा पधत सहभागी / िवजयी झालो / 
झाले असून ------------- मांक िमळिवलेला आह.े खेळाडू द क योजना संदभात असलेले सव िनयम व अटी मी 
वाच या असून ते मला मा य आह.े तरी मला म.न.पा. िनयमानुसार खेळाडू द क योजनेचा लाभ िमळावा ही 
िवनंती. 
माझी मािहती खालील माणे... 

१. िव ाथ  / खेळाडूचे पूण नाव  -  ---------------- ----------------------------------- 

२. संपूण कायमचा प ा  -         ---------------------------------------------------- 
                            ---------------------------------------------------- 

३.  फोन नंबर  -                ---------------------------------------------------- 

४.  ज म ता रख  -             ----------------------------------------------------- 

५.  खेळाचे नाव व कार  -       ----------------------------------------------------- 

६.  खेळात िमळिवलेले ािव य / सहभाग़  -  ------------------------------------------ 

७.  कोण या पातळीवर ािव य िमळवलेले आहे याचा तपिशल -------------- खेळ ---------------------
--- सन ----------------------  सहभाग / ािव य  ---------------- 

८.  गतवष  िश ण घेतले या सं थेचे नाव  - ------------------------------------------------------ -------
--------------- इय ा  - ----------------------  सन  - -------- 

९. चालू वष  िश ण घेत असले या सं थेचे नाव  ---------------------------------------------------------
------------------- इय ा  - -----------------------  सन  - ---- 

१०. म.न.पा. कडून खालील खेळापैक  कोण या खेळासाठी सुिवधा उपल ध क न पािहजे आहे -----------
--------------------------------------------------------------------   
     १. खो खो, २. केट, ३. रायफल शुट ग, ४. बॉ सग,  ५. जलतरण,  
     ६. हॉक , ७. मैदानी खेळ (अॅथले ट स), ८. बॅड मटन, ९. कब ी. १०. कु ती. 
     ११ रोलर केट ग 

११. खेळाडू द क योजने अंतगत आपणास म.न.पा. कडून काय सुिवधा पािहजे याचा तपशील -------
------------------------------------------------------------------- 
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१२.  खेळाडूस ये याजा यासाठीचा बसमाग तपिशल  ---------------------------------- 

१३.  आधारकाड मांक  - ----------------------------------------------------------- 

 
  सोबत  - १) खेळाचे माणप  (दोन तीत) 
             २) गतवष चे माकिल ट 
             ३) रेश नग काडची झेरॉ स त 
             ४) आधारकाडची झेरॉ स त 
                    ५) पॅन काड झेरॉ स त 

 

 
 दनांक  -                                               िव ाथ  / खेळाडूची सही 

 

        नाव  - ---------------------------------- 
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माणप  

मु या यापक / ाचाय 

 

 कुमार / कुमारी  ---------------------------------------------------------------------यांनी उपरो  
अजात दलेली मािहती स य असून यांची वतणूक चांगली आह.े 

 सदर िव ाथ  / खेळाडू हा गतवष  सन ----------------------------- म ये इय ा  -------------------- 
म ये िश ण घेत होता / होती हा िव ाथ  / खेळाडू गतवष  उ ीण झाला / झाली असून चालू वषात आम या 
सं थेत इय ा ------------------------- म ये िश ण घेत आह.े हा खेळाडू गतवष   ---------------------------   
या खेळात ---------------------------------------या तरावर शालेय / महािव ालयीन डा पधत सहभागी / 

ािव य िमळवून  --------------- मांक िमळिवला आह.े 

 सदर िव ाथ  / खेळाडूस पपरी चचवड महानगरपािलके या खेळाडू द क योजनेत वेश दे यास 
िशफारस कर यात येत आह.े 

 

ठकाण  - 

दनांक  -    

   

सही/ िश ा 

        मु या यापक / ाचाय  

 

 

 

 

 


