पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका पपिंपरी

४११०१८

क्रीडा पवभाग
खेळाडू दत्तक योजना

- प्रवेश अजज २०१७-१८

प्रति,
मा. आयुक्ि

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका
पपिंपरी

-

१८.
पवषय

महोदय,

- खेळाडू दत्तक योजना अिंतगजत प्रवेश लमळणॆ बाबत....

मी पवनिंिी अर्ज करिो / करिे की मी गि वर्षी सन २०१६-१७ मध्ये -----------या
खेळाि राज्य / राष्ट्रीय / आिंिर पवद्यापपठ स्िरावर शािेय / महापवद्याियीन क्रीडा स्पर्धेि
सहभागी / पवर्यी झािो / झािे असून ------------- क्रमािंक लमळपविेिा आहे . खेळाडू दत्तक
योर्ना सिंदभाजि असिेिे सवज तनयम व अटी मी वाचल्या असून िे मिा मान्य आहे . िरी मिा
म.न.पा. तनयमानुसार खेळाडू दत्तक योर्नेचा िाभ लमळावा ही पवनिंिी.
माझी माहहिी खािीि प्रमाणे...

१. पवद्यार्थी / खेळाडूचे पूणज नाव
२. सिंपण
ू ज कायमचा पत्ता

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

-

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

३. फोन निंबर

-

४. र्न्म िाररख

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

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

५. ई- मेि -

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

६. आर्धारकाडज क्रमािंक -

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

७. पॅन काडज क्रमािंक

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

-

८. खेळाचे नाव व प्रकार

-

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

९. खेळाि लमळपविेिे प्रापवण्य / सहभाग़
१०.

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

कोणत्या पािळीवर प्रापवण्य लमळविेिे आहे त्याचा िपलशि -------------- खेळ -----

--------------- सन ---------------------११.

-

सहभाग / प्रापवण्य

गिवर्षी लशक्षण घेििेल्या सिंस्र्थेचे नाव

------- ---------------------- इयत्ता

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

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

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

१२. चािू वर्षी लशक्षण घेि असिेल्या सिंस्र्थेचे नाव

सन

- ---------

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

------------------------------- इयत्ता - -----------------

सन

- ---------

१३. म.न.पा. कडून खािीि खेळापैकी कोणत्या खेळासाठी सपु वर्धा उपिब्र्ध करुन पाहहर्े आहे
१. खो खो, २. क्रक्रकेट, ३. रायफि शुटीिंग, ४. बॉकक्सिंग,

५. र्ििरण, ६. हॉकी,

७. मैदानी खेळ (अॅर्थिेहटक्स), ८. बॅडलमिंटन, ९. कबड्डी. १०. कुस्िी. ११ रोिर स्केटीिंग
१२. िॉनटे तनस

१४. खेळाडू दत्तक योर्ने अिंिगजि आपणास म.न.पा. कडून काय सुपवर्धा पाहहर्े त्याचा
िपशीि -------------------------------------------------------------------------१५. खेळाडूस येण्यार्ाण्यासाठीचा बसमागज िपलशि
सोबि

- १) खेळाचे प्रमाणपत्र (दोन प्रतीत)

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

२) गतवषीचे माकजलिस्ट झेरॉक्स सत्यप्रत

३) रे शननिंग काडजची झेरॉक्स सत्यप्रत ४) आधारकाडजची झेरॉक्स सत्यप्रत
५) पॅन काडज झेरॉक्स सत्यप्रत
हदनािंक

-

पवद्यार्थी / खेळाडूची सही
नाव

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

प्रमाणपत्र
मुख्याद्यापक / प्राचायज
कुमार

/

कुमारी

---------------------------------------------------------------------यािंनी

उपरोक्ि अर्ाजि हदिेिी माहहिी सत्य असून त्यािंची विजणूक चािंगिी आहे .

सदर पवद्यार्थी / खेळाडू हा गिवर्षी सन -------------- मध्ये इयत्ता --------- मध्ये लशक्षण

घेि होिा / होिी हा पवद्यार्थी / खेळाडू गिवर्षी उत्तीणज झािा / झािी असून चािू वर्षाजि आमच्या
सिंस्र्थेि इयत्ता ------------------------- मध्ये लशक्षण घेि आहे . हा खेळाडू गिवर्षी

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

------ या खेळाि ----------------------या स्िरावर शािेय / महापवद्याियीन क्रीडा स्पर्धेि सहभागी
/ प्रापवण्य लमळवन
ू ---------------क्रमािंक लमळपविा आहे .

सदर पवद्यार्थी / खेळाडूस पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या खेळाडू दत्तक योर्नेि प्रवेश

दे ण्यास लशफारस करण्याि येि आहे .
हठकाण हदनािंक

सही/ लशक्का
मुख्याध्यापक / प्राचायज

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका
क्रीडा पवभाग
कृपया प्रलसद्धीकामी
महाराष्ट्र शासनाच्या तनदे शानुसार पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या विीने सन २०१२-

१३ या आचर्थजक वर्षाजपासून म.न.पा. पररसरािीि पवद्यार्थी खेळाडूिं कररिा नव्याने खेळाडू दत्तक
योर्ना अिंमिाि आणिी आहे .

खेळाडू दत्तक योर्ना २०१७-१८ अनुर्षिंगाने पात्र खेळाडूिंकडून अर्ज मागपवणेि येि आहे ि.

खेळाडू दत्तक योर्नेि म.न.पा./खार्गी शािेय पवद्यार्थयाांच्या िसेच अन्य खेळाडूस
िं ाठी खािीि
पद्र्धिीने प्रवेश तनकचचि केिेिा आहे .

१) शासकीय राज्यस्िर क्रीडा स्पर्धेिून, राष्ट्रीयस्िर शािेय क्रीडा स्पर्धेकररिा तनवड

झािेिे खेळाडू िसेच शाळा, महापवद्यािय, व्यतिररक्ि राष्ट्रीयस्िर स्पर्धेसाठी तनवड
झािेल्या अन्य खेळाडून
िं ा या योर्नेचा िाभ घेिा येईि.

१) सदर खेळाडू म.न.पा. हद्दीि क्रकमान ३ वर्षे रहहवासी असणे आवचयक आहे . या
योर्ने

अिंिगजि

क्रक्रकेट,

हॉकी,

कबड्डी,

बॅडलमिंटन,

रायफि

शुहटिंग,

र्ििरण,

बॉकक्सिंग,मैदानीखेळ, कुस्िी, खो खो ,रोिर स्केटीिंग व िॉनटे तनस या १२ खेळािंचा
समावेश करण्याि आिेिा आहे .

२) या योर्ने अिंिगजि आवचकिेनुसार मागणी प्रमाणे येण्या-र्ाण्या कररिा मोफि
पी.एम ्.पी.एम ्.एि ्. बस पास सुपवर्धा उपिब्र्ध करून दे ण्याची कायजवाही केिी र्ाईि.

३) या योर्ने अिंिगजि खेळाडून
िं ा सकस आहार, दर्ध
ु अर्थवा ठरापवक आहार भत्ता दे ण्याि
येईि. िसेच मागणी प्रमाणे सिंबिंचर्धि खेळ साहहत्य (क्रकट), गणवेश इ. पुरपवण्याि
येईि.

४) या योर्ने अिंगि
ज खेळाडून
िं ी राज्य, राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेि सहभाग अर्थवा प्रापवण्य
लमळपविेनिंिर पढ
ु ीि आचर्थजक वर्षाजि म.न.पा. तनयमानस
ु ार क्रीडा लशष्ट्यवत्त
ृ ी/आचर्थजक
सहाय्य दे ण्याची कायजवाही केिी र्ाईि. या कामी स्वििंत्र ररिसर अर्ज करावा िागेि.

५) या योर्ने अिंिगजि आवचक त्या वेळी क्रफर्ीओर्थेरपी, मानसोपचार व क्रीडा वैद्यक
अशा वैद्यकीय सुपवर्धा पुरपवणेि येिीि.

६) या योर्ने अिंिर्गिज खेळाडूच
िं ी तनवड व िाभ दे ण्याकरीिा खािीि सदस्यािंची सलमिी
गठीि केिेिी आहे . अ) मा. अतिररक्ि आयुक्ि ब) मा. सहाय्यक आयुक्ि क)

लशक्षणाचर्धकारी, माध्यलमक लशक्षण ड) सिंबिंचर्धि खेळाचा अर्ुन
ज पुरस्कार्थी /लशवछत्रपिी

पुरस्कारार्थी / मार्ी राष्ट्रीय खेळाडू इ) क्रीडा अचर्धकारी या सलमिीने अिंतिम तनणजय

घेिल्यानिंिर समक्ष सलमिीची मान्यिा घेऊन खेळाडू दत्तक योर्नेि पवद्यार्थी खेळाडून
िं ा
िाभ दे ण्याि येईि.

७) खेळाडू दत्तक योर्नेकरीिा पवहीि नमुन्यािीि अर्ज क्रीडा पवभाग, कै.अण्णासाहे ब मगर
स्टे डडयम, नेहरूनगर, पपिंपरी ४११ ०१८ येर्थे

श्री. अतनि मगर क्रीडा पयजवेक्षक

यािंचेकडून हद. १०/०८/२०१७ िे हद. १०/०९/२०१७ काळाि उपिब्र्ध करून ्यावेि. िसेच

सदरचा अर्ज म.न.पा. च्या www.pcmcindia.gov.in सिंकेिस्र्थळावर डाऊन िोड करिा
येईि.
८) अर्ाज सोबि सिंबिंचर्धि खेळाडूने केंद्र शासनाचे आर्धार काडज, रे शतनिंग काडज, पॅनकाडज
झेरॉक्स सत्यप्रि र्ोडणे आवचयक आहे .

िरी वरीि प्रमाणे खेळाडू दत्तक योर्ना २०१७-१८ अनुर्षिंगाने ईच्छूक खेळाडूिंनी येर्थे

श्री. अतनि मगर क्रीडा पयजवेक्षक क्रीडा पवभाग, कै.अण्णासाहे ब मगर स्टे डडयम, नेहरूनगर,
पपिंपरी ४११०१८ हद. १०/०८/२०१७ िे हद. १०/०९/२०१७ या काळाि अर्ज उपिब्र्ध करून घेऊन
अर्थवा म.न.पा. च्या www.pcmcindia.gov.in

या सिंकेिस्र्थळावर डाऊन िोड करून घेऊन

सदरचे अर्ज आवचयक त्या कागदपत्रासह हद. २१/०८/२०१७ िे हद. १५/०९/२०१७ या कािावर्धीि
(म.न.पा.चे वेळेि, सावजर्तनक / साप्िाहहक सट्
ु या वगळून) क्रीडा पवभाग कै.अण्णासाहे ब मगर
स्टे डडयम, नेहरूनगर, पपिंपरी ४११ ०१८ येर्थे श्री. अतनि मगर क्रीडा पयजवेक्षक यािंचेकेडे सादर
करावे.

याबाबि

अचर्धक

माहहिीसाठी

श्री.

रज्र्ाक

पानसरे ,

क्रीडा

अचर्धकारी

(मो.

९९२२५०१०११) व श्री. अतनि मगर क्रीडा पयजवेक्षक (मो. ९४२१७२२२३५) यािंचेशी सिंपकज सार्धावा
असे आवाहन करण्याि येि आहे .

सही/(अच्यि
ु हािंगे)

अतिररक्ि आयुक्ि

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका
पपिंपरी ४११ ०१८

पपिंपरी चचचिंवड महानगरपालिका, पपिंपरी ४११ ०१८
क्रीडा पवभाग
जाहहर प्रकटन - २०१७-१८

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या विीने सन २०१२-१३ या आचर्थजक वर्षाजपासून म.न.पा.

पररसरािीि पवद्यार्थी खेळाडूिं कररिा नव्याने खेळाडू दत्तक योर्ना सुरु करण्याि आिेिी
आहे . खेळाडू दत्तक योर्ना २०१७-१८ कररिा पात्र खेळाडूक
िं डून अर्ज मागपवणेि येि आहे ि.

खेळाडू दत्तक योर्ना २०१७-१८ अनुर्षिंगाने ईच्छूक खेळाडूिंनी क्रीडा पवभाग, कै.अण्णासाहे ब
मगर स्टे डडयम, नेहरूनगर, पपिंपरी ४११ ०१८ येर्थून हद.१०/०८/२०१७ िे

हद.

१०/०९/२०१७ या काळाि पवहहि नमुन्यािीि अर्ज अर्थवा म.न.पा.च्या www.pcmcindia.gov.in
या सिंकेि स्र्थळावर अर्ज

डाऊन िोड करून घेऊन आवचयक त्या कागदपत्रासह हद.

२१/०९/२०१७ िे हद. १५/०९/२०१७ या कािावर्धीि (म.न.पा.चे वेळेि, सावजर्तनक / साप्िाहहक
सुट्या वगळून) क्रीडा पवभाग, कै.आण्णासाहे ब मगर स्टे डडयम, नेहरूनगर, पपिंपरी ४११ ०१८
येर्थे सादर करावे. याबाबि अचर्धक माहहिी,अटी शिी

म.न.पा. च्या www.pcmcindia.gov.in

या सिंकेिस्र्थळावर प्रलसध्द करण्याि आिेिी आहे .
सही/अनतररक्त आयुक्त

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका
पपिंपरी ४११ ०१८
र्ाहहराि क्रमािंक –
क्रीडा पवभाग
क्र.क्रीडा/७/कापव/१९२/२०१७
हदनािंक- ३१/०७/२०१७
सही/सहाय्यक आयुक्त,क्रीडा

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका
पपिंपरी ४११ ०१८

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी ४११ ०१८
क्रीडा पवभाग

कृपया प्रलसध्दीकामी

हद. ३१/०७/२०१७

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका पररसरािीि गुणवान पवद्यार्थी खेळाडून
िं ा प्रोत्साहन
दे णेकामी महापालिकेने क्रीडा लशष्ट्यवत्त
ृ ीची योर्ना सुरू केिी ही लशष्ट्यवत्त
ृ ी महाराष्ट्र शासन क्रीडा
व युवक सिंचािनािय यािंचे िफे आयोकर्ि राज्यस्िरीय शािेय क्रीडा स्पर्धेि सहभागी झािेल्या
पवद्यार्थी खेळाडून
िं ा वापर्षजक र.रू ३०००/- िसेच असोलशएशन ऑफ इिंडडयन यतु नव्हसजलसटी िफे
आयोकर्ि आिंिरपवद्यापीठ (राष्ट्रीय) स्िरावर सहभागी झािेल्या पवद्यार्थी खेळाडूस वापर्षजक र.रू
३०००/- व राष्ट्रीय शािेय स्पर्धाजि (नॅशनि स्कूि गेम/स्कूि गेम फेडरे शन ऑफ इिंडडया) िफे
आयोकर्ि राष्ट्रीय शािेय क्रीडा स्पर्धेि सहभागी झािेल्या पवद्यार्थी खेळाडूस वापर्षजक र.रू ५०००/क्रीडा लशष्ट्यवत्त
ृ ी दे य राहीि. यावर्षी सन २०१६-१७ या वर्षाजची क्रीडा लशष्ट्यवत्त
ृ ी लमळणेबाबिचे अर्ज
हद. १०/०८/२०१७ िे हद. १०/०९/२०१७ या कािावर्धीि क्रीडा पवभाग, अण्णासाहे ब मगर स्टे डडयम
नेहरूनगर, पपिंपरी १८ येर्थे लमळिीि. िसेच पवद्यार्थी खेळाडून
िं ा म.न.पा.च्या वेबसाईट वरू
(www.pcmcindia.gov.in) दे खीि अर्ज उपिब्र्ध करून घेिा येईि. मात्र मुख्यध्यापक /प्राचायज यािंचे
लशफारशीसह अर्ज िसेच १) खेळाचे प्रमाणपत्र २) आर्धार काडज ३) रहहवासी पुरव्यासाठी रे शनकाडज
िाभार्थयाांचे नावासह ४) गिवर्षी उत्तीणज झािेिी गुणपत्रत्रका ५) पॅन काडज िसेच आवचयक त्या
कागदपत्रािंसह अर्ाांची कस्वकृिी हद. २१/०८/२०१७ िे हद. १५/०९/२०१७

क्रीडा पवभाग, अण्णासाहे ब

मगर स्टे डडयम नेहरूनगर, पपिंपरी १८ येर्थेच फक्ि केिी र्ाईि या बाबिची सपवस्िर माहहिी
क्रीडा पवभागाि उपिब्र्ध आहे .

सही/-

(अच्यि
ु हािंगे)

अतिररक्ि आयक्
ु ि
पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका
पपिंपरी ४११ ०१८

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका पपिंपरी

४११०१८

क्रीडा पवभाग
क्रीडा लशष्यवत्त
ृ ी लमळणे बाबत अजज २०१७ – २०१८
प्रति,

फोटो

मा. आयुक्ि

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका
पपिंपरी

-

१८.
पवषय

महोदय,

- क्रीडा लशष्यवत्त
ृ ी लमळणे बाबत अजज....

मी पवनिंिी अर्ज करिो / करिे की मी गि वर्षी सन २०१६-१७ मध्ये -------------------या
खेळाि १) महाराष्ट्र शासन क्रीडा व युवक सिंचािनािय यािंचे िफे आयोकर्ि राज्यस्िरीय शािेय
क्रीडा स्पर्धेि २) असोलशएशन ऑफ इिंडडयन युतनव्हसजलसटी िफे आयोकर्ि स्पर्धेि

३)

राष्ट्रीय शािेय स्पर्धाजि (नॅशनि स्कूि गेम/स्कूि गेम फेडरे शन ऑफ इिंडडया) िफे आयोकर्ि

राष्ट्रीय शािेय क्रीडा स्पर्धेि सहभागी / पवर्यी झािो / झािे असून --------------------- क्रमािंक

लमळपविेिा आहे . क्रीडा लशष्ट्यवत्त
ृ ी सिंदभाजि असिेिे सवज तनयम व अटी मी वाचल्या असून िे
मिा मान्य आहे . िरी मिा म.न.पा. तनयमानुसार क्रीडा लशष्ट्यवत्त
ृ ी लमळावी ही पवनिंिी.
माझी माहहिी खािीि प्रमाणे...

१. पवद्यार्थी / खेळाडूचे पूणज नाव

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

२. सिंपण
ू ज कायमचा पत्ता

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

-

--------------------------------------------------३.

फोन निंबर

-

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

४.

र्न्म िाररख

-

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

५.

ई – मेि

-

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

६.

आर्धार काडज क्रमािंक

-

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

७.

पॅन काडज क्रमािंक

-

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

८. गिवर्षी लशक्षण घेििेल्या सिंस्र्थेचे नाव
-------------------------- इयत्ता

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

- ---------------------- सन - -------------------

९. चािू वर्षी लशक्षण घेि असिेल्या सिंस्र्थेचे नाव - --------------------------------------------------------------- इयत्ता

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

सन- ------------------------

१०. गिवर्षी उत्तीणज झािा आहाि काय? ------------------------------------------------(सोबि माकजलिस्ट र्ोडावी)
११. कोणत्या पािळीवर प्रापवण्य लमळविेिे आहे ?

त्याचा िपलशि -

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

१२. अर्जदारास इिर सिंस्र्थाकडून क्रीडा लशष्ट्यवत्त
ृ ी लमळि असिेस त्याचा िपलशि अ) सिंस्र्थेचे नाव

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

ब) लशष्ट्यवत्त
ृ ी र.रू

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

क) लशष्ट्यवत्त
ृ ीचा कािावर्धी

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

११. वडडिािंचे / पािकािंचे पुणज नाव व पत्ता -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१२. वडडिािंचे / पािकािंचे वापर्षजक उत्पन्न

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

उपरोक्त अजाजत हदिेिी सवज माहहती ही सत्य असून मिा क्रीडा लशष्यवत्त
ृ ी लमळणेस पवनिंती आहे .

सोबि

- १) खेळाचे प्रमाणपत्र (दोन प्रिीि)

२) गिवर्षीचे माकजलिस्ट

३) रे शतनिंग काडजची झेरॉक्स प्रि

४) आर्धारकाडजची झेरॉक्स प्रि

५) पॅन काडज झेरॉक्स प्रि
हदनािंक

-

पवद्यार्थी / खेळाडूची सही
नाव - -----------------------------------

प्रमाणपत्र
मुख्याद्यापक / प्राचायज
कुमार / कुमारी

-------------------------------------------------------------- यािंनी उपरोक्ि

अर्ाजि हदिेिी माहहिी सत्य असून त्यािंची विजणूक चािंगिी आहे .

सदर पवद्यार्थी / खेळाडू हा गिवर्षी सन ------------------- मध्ये इयत्ता ---------------

मध्ये लशक्षण घेि होिा / होिी हा पवद्यार्थी / खेळाडू गिवर्षी उत्तीणज झािा / झािी असून चािू

वर्षाजि आमच्या सिंस्र्थेि इयत्ता ------------------------- मध्ये लशक्षण घेि आहे . हा खेळाडू गिवर्षी
-------------------------

या खेळाि ------------------- या स्िरावर शािेय / महापवद्याियीन क्रीडा

स्पर्धेि सहभागी / प्रापवण्य लमळवून

--------------- क्रमािंक लमळपविा आहे .

सदर पवद्यार्थी / खेळाडूस पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या क्रीडा लशष्ट्यवत्त
ृ ी योर्नेि

प्रवेश दे ण्यास लशफारस करण्याि येि आहे.
हठकाण हदनािंक

-

सही / लशक्का

पपिंपरी चचचिंवड महानगरपालिका, पपिंपरी ४११ ०१८

क्रीडा पवभाग
जाहहर प्रकटन / २०१७-१८
पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका पररसरािीि पवद्यार्थी खेळाडून
िं ा प्रोत्साहन दे णेकामी
महापालिकेकडून क्रीडा लशष्ट्यवत्त
ृ ी योर्ना राबपविी र्ािे. सन २०१६-१७ या वर्षाजची क्रीडा लशष्ट्यवत्त
ृ ी
सन

२०१७

-१८

मध्ये

दे णेकामी

पात्र

पवद्यार्थी

खेळाडूक
िं डून

हद.१०/०८/२०१७

िे

हद. १०/०९ /२०१७ या काळाि पवहहि नमुन्यािीि अर्ज मागपवण्याि येि आहे . सदर अर्ज
क्रीडा पवभाग अर्थवा म.न.पा. च्या www.pcmcindia.gov.in

या सिंकेिस्र्थळावर डाऊन िोड

करून घेऊन आवचयक त्या कागदपत्रासह हद. २१/०८/२०१७ िे हद. १५/०९/२०१७ या कािावर्धीि
(म.न.पा.चे वेळेि, सावजर्तनक / साप्िाहहक सुट्या वगळून) क्रीडा पवभाग कै.अण्णासाहे ब मगर
स्टे डडयम, नेहरूनगर, पपिंपरी ४११०१८ येर्थे सादर करावे. याबाबि अचर्धक माहहिी, अटी शिी
म.न.पा. च्या www.pcmcindia.gov.in या सिंकेिस्र्थळावर प्रलसध्द करण्याि आिेिी आहे .
मुदि सिंपल्यानिंिर प्राप्ि झािेिे अर्ज पवचाराि घेििे र्ाणार नाही.

सही/अनतररक्त आयक्
ु त

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका
पपिंपरी ४११ ०१८
र्ाहहराि क्रमािंक –
क्रीडा पवभाग
क्र.क्रीडा/७/कापव/१९१/२०१७
हदनािंक- ३१ /०७/२०१७
सही/सहाय्यक आयुक्त,क्रीडा

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका
पपिंपरी ४११ ०१८

