
    पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका पपिंपरी  ४११०१८ 
क्रीडा पवभाग 

     खेळाडू दत्तक योजना  - प्रवेश अजज २०१९-२०   
 

प्रति,  

मा. आयुक्ि  

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका  

पपिंपरी  -  १८. 
   

  पवषय  -  खेळाडू दत्तक योजना अिंतगजत प्रवेश लमळण ॆबाबत.... 
महोदय, 
 

       मी पवनिंिी अर्ज करिो / करिे की मी गि वर्षी सन २०१८-१९ मध्ये ----------- या 
खेळाि राज्य / राष्ट्रीय / आिंिर पवद्यापपठ स्िरावर शािेय / महापवद्याियीन क्रीडा स्परे्धि 
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 / खेळाडूच ेपूणज नाव  -  ---------------- ----------------------------------- 

२. सिंपूणज कायमचा पत्ता  -         ---------------------------------------------------- 

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

३.  फोन निंबर  -                ---------------------------------------------------- 

४.  र्न्म िाररख  -             ----------------------------------------------------- 

५.  ई- मेि -       ----------------------------------------------------- 

६.  आर्धारकाडज क्रमािंक -          ----------------------------------------------------- 

७.  पॅन काडज क्रमािंक  -          ------------------------------------------------------ 

८.  खेळाच ेनाव व प्रकार  -       ----------------------------------------------------- 

९.  खेळाि लमळपविेिे प्रापवण्य / सहभाग़  -  ------------------------------------------ 

१०.  कोणत्या पािळीवर प्रापवण्य लमळविेिे आहे त्याचा िपलशि -------------- खेळ -----
--------------- सन ----------------------  सहभाग / प्रापवण्य  --------------- 

११.  गिवर्षी लशक्षण घेििेल्या सिंस्रे्थच ेनाव  - -----------------------------------------------
------- ---------------------- इयत्ता  - --------------------  सन  - ---------  

१२. चािू वर्षी लशक्षण घेि असिेल्या सिंस्रे्थच ेनाव  ---------------------------------------------
------------------------------- इयत्ता  - -----------------  सन  - --------- 
 



१३. म.न.पा. कडून खािीि खेळापकैी कोणत्या खेळासाठी सपुवर्धा उपिब्र्ध करुन पाहहर् ेआहे  

      १. खो खो, २. क्रक्रकेट, ३. रायफि शुटीिंग, ४. बॉक्सिंग,  ५. जितरण, ६. हॉकी, 
      ७. मैदानी खेळ (अॅथिेटट्स), ८. बॅडलमिंटन, ९. कबड्डी. १०. कुस्ती. ११.िॉनटेननस 

१४. खेळाडू दत्तक योर्ने अिंिगजि आपणास म.न.पा. कडून काय सुपवर्धा पाहहरे् त्याचा 
िपशीि -------------------------------------------------------------------------- 

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

१५.  खेळाडूस येण्यार्ाण्यासाठीचा बसमागज िपलशि  ---------------------------------- 

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

  सोबि  - १) खेळाच ेप्रमाणपत्र (दोन प्रतीत)  २) गतवषीच ेमाकज लिस्ट झेरॉ्स सत्यप्रत 

               ३) रेशननिंग काडजची झरेॉ्स सत्यप्रत ४) आधारकाडजची झेरॉ्स सत्यप्रत 

             ५) पॅन काडज झरेॉ्स सत्यप्रत     ६) ई.सी.एस अजज 
 

 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 
सिंस्रे्थि इयत्ता ------------------------- मध्ये लशक्षण घेि आहे. हा खेळाडू गिवर्षी  ------------------
------ या खेळाि ----------------------या स्िरावर शािेय / महापवद्याियीन क्रीडा स्परे्धि सहभागी 
/ प्रापवण्य लमळवून ---------------क्रमािंक लमळपविा आहे. 
 सदर पवद्यार्थी / खेळाडूस पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या खेळाडू दत्तक योर्नेि प्रवेश 
देण्यास लशफारस करण्याि येि आहे. 
 

 

हठकाण  - 
हदनािंक  -    

 

 

 

       

सही/ लशक्का 
मुख्याध्यापक / प्राचायज 

            

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                  पपिंपरी चचचिंवड महानगरपालिका, पपिंपरी ४११ ०१८ 

क्रीडा पवभाग 

जाटहर प्रकटन - २०१८-१९ 

 
 

     पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या विीन ेसन २०१२-१३ या आचर्थजक वर्षाजपासून म.न.पा. 
पररसरािीि पवद्यार्थी खेळाडूिं कररिा नव्याने खेळाडू दत्तक योर्ना सुरु करण्याि आिेिी आहे. 
खेळाडू दत्तक योर्ना २०१८-१९ कररिा पात्र खेळाडूिंकडून अर्ज मागपवणेि येि आहेि. खेळाडू 
दत्तक योर्ना २०१८-१९ अनुर्षिंगाने ईच्छूक खेळाडूिंनी क्रीडा पवभाग, ज्ञानज्योिी सापवत्रीबाई फुिे 
स्मारक, पहहिा मर्िा, पपिंपरी ४११ ०१८ येर्थनू हद. १९/११/२०१९ िे हद. ०५/१२/२०१९ या काळाि 
पवहहि नमुन्यािीि अर्ज अर्थवा म.न.पा.च्या www.pcmcindia.gov.in  या सिंकेि स्र्थळावर अर्ज 
डाऊन िोड करून घेऊन आवश्यक त्या कागदपत्रासह हद.०२/१२/२०१९ िे           हद. 
१९/१२/२०१९  या कािावर्धीि (म.न.पा.च ेवेळेि, सावजर्तनक / साप्िाहहक सुट्या वगळून) क्रीडा 
पवभाग, ज्ञानज्योिी सापवत्रीबाई फुिे स्मारक, पहहिा मर्िा, पपिंपरी ४११ ०१८ येरे्थ सादर करावे. 
याबाबि अचर्धक माहहिी, अटी शिी म.न.पा.च्या www.pcmcindia.gov.in  या सिंकेिस्र्थळावर 
प्रलसध्द करण्याि आिेिी आहे.  

 
 

 

(श्रावण हडीकर) 
आयु्त 

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका 
पपिंपरी ४११ ०१८ 

र्ाहहराि क्रमािंक –    

क्रीडा पवभाग  

क्र.क्रीडा/७/कापव/६८४/२०१९  

हद. - १३/११/२०१९

http://www.pcmcindia.gov.in/
http://www.pcmcindia.gov.in/


शासन ननर्णय क्र.संकीर्ण - १०१०   / प्र.क्र.६८   / कोषा प्र-५ ,दि.१८  

जोडपत्र - अ 

 

ई सी एस  /एन ई एफ टी द्वारे प्रिान ेप्राप्त करण्यासाठीचा तपशील 

 

PAN NO :-                                                    MOB NO :- 

   

१ खेळाड ंच ेनाव       

२ खेळाड ंच ेपत्ता  

३ बँक खात ेक्रमाकं  

४ बँक खात्याचा प्रकार  

५ बँकेचे नांव  

६ बँक शाखेचे नांव व पत्ता  

७ बँक शाखेचा सकेंताकं  

८ एम.आय.सी.आर .क्रमाकं  

९ आय.एफ.एस.सी .संकेतांक 

 

 

(                                      )   

अजणिाराची स्वाक्षरी 

दिनांक :-           /       /२०१९ 

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

बकेँच ेप्रमार्पत्र 

प्रमानर्त करण्यात येत ेकी ,वरील मानिती मी तपास न पानिली अस न ती य़ोग्य आिे. 

 

 

 

 

शाखा प्रमखु 

 
 

 

 
 

             


