
          पपिंपरी चिििंवड महानगरपालिका, पपिंपरी ४११ ०१८ 

क्रीडा पवभाग 

जाहहर प्रकटन / २०१८-१९ 

 

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका पररसरातीि गणुवान पवद्यार्थी खेळाड िंना प्रोत्साहन देणेकामी 
महापालिकेने क्रीडा लिष्यवतृ्तीची योजना सुरू केिी ही लिष्यवतृ्ती महाराष्र िासन क्रीडा व युवक 
सिंचािनािय यािंचे तरे्फ आयोजजत राज्यस्तरीय िािेय क्रीडा स्परे्धत सहभागी झािेल्या पवद्यार्थी 
खेळाड िंना वापषिक र.रू ३३००/- तसेच असोलिएिन ऑर्फ इिंडडयन युननव्हसिलसीी तरे्फ आयोजजत 
आिंतरपवद्यापीठ (राष्रीय) स्तरावर सहभागी झािेल्या पवद्यार्थी खेळाड स वापषिक र.रू ३३००/- व 
राष्रीय िािेय स्पर्धाित (नॅिनि स्क ि गेम/स्क ि गेम रे्फडरेिन ऑर्फ इिंडडया) तरे्फ आयोजजत राष्रीय 
िािेय क्रीडा स्परे्धत सहभागी झािेल्या पवद्यार्थी खेळाड स वापषिक र.रू ५५००/- क्रीडा लिष्यवतृ्ती देय 
राहीि. यावषी सन २०१७-१८ या वषािची क्रीडा लिष्यवतृ्ती सन २०१८ - १९ मध्ये देणेकामी पात्र 
पवद्यार्थी खेळाड िंकड न दद. १७/०९/२०१८ ते दद. १७/१०/२०१८ या काळात पवदहत नमुन्यातीि अजि 
मागपवण्यात येत आहे. सदर अजि क्रीडा पवभाग अर्थवा म.न.पा. यया www.pcmcindia.gov.in   या 
सिंकेतस्र्थळावर डाऊन िोड करून घेऊन आवश्यक त्या कागदपत्रासह दद. ०१/१०/२०१८ त े            
दद. १७/१०/२०१८ या कािावर्धीत (म.न.पा.चे वेळेत, साविजननक / साप्तादहक सुट्या वगळ न) क्रीडा 
पवभाग तािंत्रत्रक पवद्यािय, मास ळकर कॉिनी, पपिंपरी ४११०१८ येर्थ े सादर करावे. याबाबत अचर्धक 
मादहती, अीी िती म.न.पा. यया www.pcmcindia.gov.in  या सिंकेतस्र्थळावर प्रलसध्द करण्यात 
आिेिी आहे. मुदत सिंपल्यानिंतर प्राप्त झािेिे अजि पवचारात घेतिे जाणार नाही. 
      
 

             सही/- 
         (श्रावण हडीकर) 

आयुक्त 
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       पपिंपरी चििंिवड महानगरपालिका पपिंपरी  ४११०१८ 
क्रीडा पवभाग 

     क्रीडा लिष्यवतृ्ती लमळणे बाबत अजज २०१८ – २०१९  
 
प्रनत,  
मा. आयुक्त  
पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका  
पपिंपरी  -  १८. 
 
 पवषय  -  क्रीडा लिष्यवतृ्ती लमळणे बाबत अजज.... 
महोदय, 
 मी पवनिंती अजि करतो / करते की मी गत वषी सन २०१७-१८ मध्ये ------------ या खेळात 
१) महाराष्र िासन क्रीडा व युवक सिंचािनािय यािंच ेतरे्फ आयोजजत राज्यस्तरीय िािेय क्रीडा स्परे्धत 
सहभागी झािेल्या SSC BOARD, CBSC BOARD  व अिंर्ध, अपिंग िािेय क्रीडा स्परे्धत           
२) असोलिएिन ऑर्फ इिंडडयन युननव्हसिलसीी तरे्फ आयोजजत स्परे्धत ३) राष्रीय िािेय स्पर्धाित 
(नॅिनि स्क ि गेम/स्क ि गेम रे्फडरेिन ऑर्फ इिंडडया) तरे्फ आयोजजत राष्रीय िािेय क्रीडा स्परे्धत 
सहभागी / पवजयी झािो / झािे अस न ------------- क्रमािंक लमळपविेिा आहे. क्रीडा लिष्यवतृ्ती 
सिंदभाित असिेिे सवि ननयम व अीी मी वाचल्या अस न ते मिा मान्य आहे. तरी मिा म.न.पा. 
ननयमानुसार क्रीडा लिष्यवतृ्ती लमळावी ही पवनिंती. 
माझी मादहती खािीि प्रमाणे... 
 
१ पवद्यार्थी / खेळाड चे प णि नाव  

 
२ सिंप णि कायमचा पत्ता  

 
 
 

३ र्फोन निंबर   
४ जन्म ताररख    
५ ई – मेि    
६ आर्धार काडि क्रमािंक  
७ पॅन काडि क्रमािंक  
८ गतवषी लिक्षण घेतिेल्या सिंस्र्थेचे 

नाव   
 
 
 
इयत्ता  - ---------------------- सन - --------------------- 

९ चाि  वषी लिक्षण घेत असिेल्या 
सिंस्र्थेचे नाव 

 
 
 
इयत्ता  - ---------------------- सन - --------------------- 

र्फोीो 



१० गतवषी उत्तीणि झािा आहात 
काय? 

 
 
  (सोबत माकि लिस्ी जोडावी) 

११ कोणत्या पातळीवर प्रापवण्य 
लमळविेिे आहे? 
त्याचा तपलिि 

 

१२ अजिदारास इतर सिंस्र्थाकड न क्रीडा 
लिष्यवतृ्ती लमळत असिेस त्याचा 
तपलिि 

अ) सिंस्र्थेचे नाव 

ब) लिष्यवतृ्ती र.रू 

क) लिष्यवतृ्तीचा कािावर्धी   

१३ वडडिािंचे / पािकािंचे पुणि नाव व 
पत्ता          

 
 
 

१४ वडडिािंचे / पािकािंचे वापषिक 
उत्पन्न         

 

  उपरोक्त अजाजत हििेिी सवज माहहती ही सत्य असून मिा क्रीडा लिष्यवतृ्ती लमळणेस पवनिंती आहे. 

   सोबत  - १) खेळाचे प्रमाणपत्र (दोन प्रतीत)     २) गतवषीचे माकि लिस्ी 

               ३) रेिननिंग काडिची झरेॉक्स प्रत     ४) आर्धारकाडिची झरेॉक्स प्रत 

               ५) पॅन काडि झरेॉक्स प्रत             ६) ई सी एस र्फॉमि 

  
ददनािंक  -                                            पवद्यार्थी / खेळाड ची सही 
 
           नाव - -------------------------------- 
 

प्रमाणपत्र 
मुख्याद्यापक / प्रािायज 

 
 कुमार / कुमारी  -------------------------------------------------------------- यािंनी उपरोक्त अजाित 
ददिेिी मादहती सत्य अस न त्यािंची वतिण क चािंगिी आहे. 
 सदर पवद्यार्थी / खेळाड  हा गतवषी सन ------------------- मध्ये इयत्ता --------------- मध्ये 
लिक्षण घेत होता / होती हा पवद्यार्थी / खेळाड  गतवषी उत्तीणि झािा / झािी अस न चाि  वषाित 
आमयया सिंस्र्थते इयत्ता ------------------------- मध्ये लिक्षण घेत आहे. हा खेळाड  गतवषी  ------------
-------------  या खेळात ------------------- या स्तरावर िािेय / महापवद्याियीन क्रीडा स्परे्धत 
सहभागी / प्रापवण्य लमळव न  --------------- क्रमािंक लमळपविा आहे. 
 सदर पवद्यार्थी / खेळाड स पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेयया क्रीडा लिष्यवतृ्ती योजनेत प्रविे 
देण्यास लिर्फारस करण्यात येत आहे. 
 
 
दठकाण  - 
ददनािंक  -         सही / लिक्का 


