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पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका व आमी रोपविंग नोड, कॉिेज ऑफ लमलिटरी इिंजजननअररिंग, 
सी.एम.ई. कासारवाडी यािंच्या सिंयुक्त पवद्यमाने रोइिंग खेळाचे प्रलिक्षण 

प्रवेि अजज २०२१-२२ 

 

प्रनत,  

मा. आयुक्त  

पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका  

पप िंपरी  -  १८. 
 

   पवषय  -  रोइिंग खेळाचे प्रलिक्षण अिंतगजत प्रवेि लमळण ॆबाबत.... 
महोदय, 
       मी पवनिंती अजज करतो / करते की मिा रोइिंग खेळाचे प्रलिक्षण लमळावे ही पवनिंती. 
माझी माहहती खािीि प्रमाणे  

               ( वयोगट – मुिे / मुिी – १३/१४/१५/१६/१७ ) 
 

१. पवद्यार्थीचे पूणज नाव  -  --------------------------------------------------- 

२.  उिंची - ----------  आमज स्पॅन ------------   खािंदयाची रिं दी ----------------- 

३. सिंपूणज कायमचा पत्ता  -         ----------------------------------------------- 

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

४.  फोन निंबर  -                ---------------------------------------------------- 

५.  जन्म ताररख  -             ----------------------------------------------------- 

६.  ई- मेि -              ----------------------------------------------------- 

७.  आधारकाडज क्रमािंक -          ----------------------------------------------------- 

८.  चािू वषी लिक्षण घेत असिेल्या िाळेचे नाव  -------------------------------------------------- 

९. पवद्यार्थयाजस १०० मी उत्कृष्ट पोहता येते का               होय /नाही 

१०.  खािीि प्रमाणे खेळाडूिंची ननवड करीता वय, उिंची, आमज स्पॅन व खािंदयाची रिं दी याबाबत मानके 
नमुद केिी आहेत 

Sr. No  Parameters Anthropometrical Measurements 

Girls 

(a) Age 13 14 15    16      17 

(b) Height (cm) 163 164 166 168 170 

(c) Arm Span Height + 03 to 05 CM Height + 03 to 05 CM 

(d) Shoulder Width 36 37 38 39 40 

Sr. No  Parameters Anthropometrical Measurements 

Boys 

(a) Age 13 14 15    16      17 

(b) Height (cm) 172 173 174 176 178 

(c) Arm Span Height + 04 to 06 CM Height + 06 to 08 CM 

(d) Shoulder Width 38 39 40 41 42 

  सोबत  - १) रेिननिंग काडजची झरेॉक्स सत्यप्रत ४) आधारकाडजची झरेॉक्स सत्यप्रत 

           

        खेळाडूची स्वाक्षरी                                पािकािंची सही 



 

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

खािीि तक्त्यात नमुद केिे प्रमाणे पवद्यार्थयाजची िाररीक क्षमता चाचणी घेऊन अहवाि ररकाम्या 
रकान्यात लिहावा. जेणे करन पुढीि कायजवाही करणे सोईस्कर होईि. 

(a) Girls 

 

 

Sr. No  

 

Parameters 

Age 

13 14 15    16 -17 

(i) 100m run (sec) 18.00 17.50 17 16.00 

 Actual Time      

(ii) 1500m run (min) 08.00 07.45 07.30 07.00 

 Actual Time     

(iii) Standing Board 

Jump (cm) 

130 150 170 190 

 Actual Time     

(iv) Pull ups (Nos) 05 06 07 08 

 Actual Time     

(v) Sit ups  (1-min) 20 25 30 35-40 

 Actual Time     

 
(b) Boys 

 
 

Sr. No  

 

Parameters 

Age 

13 14 15    16 -17 

(i) 100m run (sec) 16.00 15.50 15 14.50 

 Actual Time      

(ii) 2000m run (min) 12.00 11.30 11.00 09-10 

 Actual Time     

(iii) Standing Board 

Jump (cm) 

150 160 170 180-200 

 Actual Time     

(iv) Pull ups (Nos) 07 08 09 10 

 Actual Time     

(v) Sit ups  (1-min) 30 35 40 45-50 

 Actual Time     

 
 
 
 

                सिंबिंचधत लिक्षक/क्रीडा लिक्षक स्वाक्षरी 
 

                                          (नाव - ---------------------------------) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

प्रमाणपत्र 

मुख्याद्यापक / प्राचायज 
 

 कुमार / कुमारी  --------------------------------------------------------- यािंनी उपरोक्त अजाजत 
हदिेिी माहहती सत्य असून त्यािंची वतजणूक चािंगिी आहे. 
 सदर पवद्यार्थी / खेळाडू हा गतवषी सन -------------- मध्ये इयत्ता --------- मध्ये लिक्षण 
घेत होता / होती हा पवद्यार्थी / खेळाडू गतवषी उत्तीणज झािा / झािी असून चािू वषाजत आमच्या 
सिंस्रे्थत इयत्ता ------------------------- मध्ये लिक्षण घेत आहे. हा खेळाडू 

 सदर पवद्यार्थी / खेळाडूस पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या रोइिंग खेळाच े प्रलिक्षण 
अिंतगजत प्रवेि देण्यास लिफारस करण्यात येत आहे. 
 
 

हिकाण  - 
हदनािंक  - /   /२०२२     

सही/ लिक्का 
मुख्याध्यापक / प्राचायज 

            
 
 
 
 
 
 
 

पािकािंच ेसिंमतीपत्र 

 

 माझा /माझी पाल्य कुमार / कुमारी  ------------------------------------- हीिा /ह्यािा पपिंपरी 
चचिंचवड महानगरपालिका उपक्रमा अिंतगजत व आमी रोपविंग नोड, कॉिेज ऑफ लमलिटरी 
इजजननअररिंग, सी.एम.ई. कासारवाडी यािंच्या माफज त देण्यात येणा-या रोइिंग खेळाच्या प्रलिक्षणास 
पािपवणेस माझी हरकत नाही.  

 

पािकािंची स्वाक्षरी 
 
 

हद .    /   /२०२२                       (नाव – श्री/श्रीम ------------------------) 
 

 


