पपिंपरी चिििंवड महानगरपालिका, पपिंपरी ४११ ०१८
क्रीडा पवभाग
जाहहर प्रकटन – २०२०-२१
पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने सन २०१२-१३ या आचथिक वर्ािपासन
ू म.न.पा.
पररसरातीि पवद्याथी खेळाडूिं कररता नव्याने खेळाडू दत्तक योजना सुरु करण्यात आिेिी आहे .
खेळाडू दत्तक योजना २०२०-२१ कररता ११ खेळ प्रकारात (अँथिेटिक्स, हॉकी, खो खो, बॉकक्सिंग,
नेमबाजी, बॅडलमिंिन, क्रिकेि, जितरण, कबडडी, कुस्ती, व िॉनिे ननस) खेळाडू दत्तक योजना
२०२०-२१ अनुर्िंगाने ईच्छूक खेळाडूिंनी क्रीडा पवभाग, स.निं. १६५/२, १५ प्रेमिोक , १ िा
मजिा, प्रेमिोक पाकक बस स्टॉप समोर चििंिवड पुणे ४११०३३ येथून टद. ०८/०२/२०२१ ते
टद.२२/०3/२०२१

या

www.pcmcindia.gov.in

काळात

पवटहत

नमन्
ु यातीि

अजि

अथवा

म.न.पा.च्या

या सिंकेत स्थळावर अजि डाऊन िोड करून घेऊन आवश्यक त्या

कागदपत्रासह टद. ०१/०3/२०२१ ते टद. २२/०3/२०२१ या कािावधीत (म.न.पा.चे वेळेत,
साविजननक / साप्ताटहक सट्
ु या वगळून) क्रीडा पवभाग, स.निं. १६५/२, १५ प्रेमिोक , १ िा
मजिा, प्रेमिोक पाकक बस स्टॉप समोर चििंिवड पुणे ४११०३३

येथे सादर करावे. याबाबत

अचधक माटहती, अिी शती म.न.पा.च्या www.pcmcindia.gov.in

या सिंकेतस्थळावर प्रलसध्द

करण्यात आिेिी आहे . मद
ु त सिंपल्यानिंतर प्राप्त झािेिे अजि पवचारात घेतिे जाणार नाही.

सही/-

(अजजत पवार)
अतत.आयुक्त

पपिंपरी चििंिवड महानगरपालिका
पपिंपरी ४११ ०१८

पपिंपरी चििंिवड महानगरपालिका पपिंपरी

४११०१८

क्रीडा पवभाग
खेळाडू दत्तक योजना

- प्रवेश अजक २०२०-२१

प्रनत,
मा. आयुक्त
पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका
पपिंपरी

-

१८.
पवषय

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

महोदय,
मी पवनिंती अजि करतो / करते की मी गत वर्ी सन २०१९-२० मध्ये ----------- या
खेळात राज्य / राष्ट्रीय / आिंतर पवद्यापपठ स्तरावर शािेय / महापवद्याियीन िीडा स्पधेत
सहभागी / पवजयी झािो / झािे असून ------------- िमािंक लमळपविेिा आहे . खेळाडू दत्तक
योजना सिंदभाित असिेिे सवि ननयम व अिी मी वाचल्या असून ते मिा मान्य आहे . तरी मिा
म.न.पा. ननयमानुसार खेळाडू दत्तक योजनेचा िाभ लमळावा ही पवनिंती.
माझी माटहती खािीि प्रमाणे
१. पवद्याथी / खेळाडूचे पण
ू ि नाव
२. सिंपूणि कायमचा पत्ता

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

-

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

३. फोन निंबर

-

४. जन्म ताररख

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

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

५. ई- मेि -

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

६. आधारकाडि िमािंक -

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

७. पॅन काडि िमािंक

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

-

८. खेळाचे नाव व प्रकार

-

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

९. खेळात लमळपविेिे प्रापवण्य / सहभाग़
१०.

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

कोणत्या पातळीवर प्रापवण्य लमळविेिे आहे त्याचा तपलशि -------------- खेळ -----

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

-

सहभाग / प्रापवण्य

गतवर्ी लशक्षण घेतिेल्या सिंस्थेचे नाव

------- ---------------------- इयत्ता

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

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

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

१२. चािू वर्ी लशक्षण घेत असिेल्या सिंस्थेचे नाव

सन

- ---------

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

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

सन

- ---------

१३. म.न.पा. कडून खािीि खेळापैकी कोणत्या खेळासाठी सपु वधा उपिब्ध करुन पाटहजे आहे
१. खो खो, २. क्रक्रकेट, ३. रायफि शट
ु ीिंग, ४. बॉजक्सिंग,

५. जितरण, ६. हॉकी,

७. मैदानी खेळ (अॅथिेहटक्स), ८. बॅडलमिंटन, ९. कबड्डी. १०. कुस्ती. ११.िॉनटे तनस
१४. खेळाडू दत्तक योजने अिंतगित आपणास म.न.पा. कडून काय सुपवधा पाटहजे त्याचा
तपशीि ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१५. खेळाडूस येण्याजाण्यासाठीचा बसमागि तपलशि

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

-----------------------------------------------------------------------------सोबत

- १) खेळािे प्रमाणपत्र (दोन प्रतीत)

२) गतवषीिे माककलिस्ट झेरॉक्स सत्यप्रत

३) रे शतनिंग काडकिी झेरॉक्स सत्यप्रत ४) आधारकाडकिी झेरॉक्स सत्यप्रत
५) पॅन काडक झेरॉक्स सत्यप्रत
टदनािंक

६) ई.सी.एस अजक

-

पवद्याथी / खेळाडूची सही
नाव

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

प्रमाणपत्र
मुख्याद्यापक / प्रािायक
कुमार

/

कुमारी

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

उपरोक्त अजाित टदिेिी माटहती सत्य असून त्यािंची वतिणूक चािंगिी आहे .

सदर पवद्याथी / खेळाडू हा गतवर्ी सन -------------- मध्ये इयत्ता --------- मध्ये लशक्षण

घेत होता / होती हा पवद्याथी / खेळाडू गतवर्ी उत्तीणि झािा / झािी असून चािू वर्ाित आमच्या
सिंस्थेत इयत्ता ------------------------- मध्ये लशक्षण घेत आहे . हा खेळाडू गतवर्ी

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

------ या खेळात ----------------------या स्तरावर शािेय / महापवद्याियीन िीडा स्पधेत सहभागी
/ प्रापवण्य लमळवून ---------------िमािंक लमळपविा आहे .

सदर पवद्याथी / खेळाडूस पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या खेळाडू दत्तक योजनेत प्रवेश

दे ण्यास लशफारस करण्यात येत आहे .
टठकाण टदनािंक

-

सही/ लशक्का
मुख्याध्यापक / प्राचायि

िीप :- अजािसोबत अपूणि कागदपत्रे असल्यास अजि नामिंजूर करणेत येईि.

शासन ननर्णय क्र.संकीर्ण -१०१० / प्र.क्र.६८ / कोषा प्र-५ ,दि.१८
जोडपत्र -अ
ई सी एस /एन ई एफ टी द्वारे प्रिाने प्राप्त करण्यासाठीचा तपशील
खेळाडू चे PAN NO :-

MOB NO :-

१

खेळाडू ंचे नाव

२

खेळाडू ंचे संपूर्ण पत्ता

३

बँक खाते क्रमांक

४

बँक खात्याचा प्रकार

५

बँकेचे नांव

६

बँक शाखेचे नांव व पत्ता

७

बँक शाखेचा संकेतांक

८

एम.आय.सी.आर .क्रमांक

९

आय.एफ.एस.सी .संकेतांक

(

)
खेळाडू ची स्वाक्षरी

दिनांक :-

/

/२०२१

--------------------------------------------------------------------------------------------बँकेचे प्रमार्पत्र
प्रमानर्त करण्यात येते की ,वरील मानिती मी तपासून पानिली असून ती य़ोग्य आिे.
शाखा प्रमुख

