
��डा नैपु
य �ात करणा-या खेळाडूसंाठ� ��डा �श�यव ृी 

� शालेय ��डा 
पधत रा���य व आंतररा���य 
तरावर ��डा नैपु�य �ा�त करणा-या 

खेळाडूनंा  अ#धका#धक �ो%साहन (मळावे %याचबरोबर आ#थ-क पाठबळ (मळावा या 

हेतूने शासना/या धत0वर  महानगरपा(लके/या वतीने सु3दा ��डा (श�यव6ृी 

दे�यास बुधवार 7द.14/09/2011 रोजी भरलेAया मा.सव-साधारण सभेत ठराव 

�.959 अCवये मंजूर� 7दलेल� आहे. 

� नवी मुंबई महानगरपा(लके/या वतीने रा���य शालेय ��डा 
पधत �ाEव�य संपादन 

करणा-या व सहभागी खेळाडूकंर�ता मंजूर ��डा (श�यव6ृी  

अ.�.  �ा$व
य  वा$ष&क �श�यव ृी र'कम  

1.  �थम �मांक  F.7,000/-  

2.  िJदतीय �मांक  F.5,000/-  

3.  ततृीय �मांक  F.3,000/-  

4.  सह�भाग  F.2,000/-  

 

� नवी मुंबई महानगरपा(लके/या वतीने आंतररा���य शालेय ��डा 
पधत �ाEव�य 

संपादन करणा-या व सहभागी खेळाडूंकर�ता मंजूर ��डा (श�यव6ृी  

अ.�.  �ा$व
य  वा$ष&क �श�यव ृी र'कम  

1.  �थम �मांक  F.21,000/-  

2.  िJदतीय �मांक  F.15,000/-  

3.  ततृीय �मांक  F.10,000/-  

4.  सह�भाग  F.8,000/-  



��डा व सां)कृ*तक $वभाग 
��डा �श�यव ृी �मळणेबाबत अज&  (प0र�श�ट-ड) 

सन 20       - 20     

 

�*त, 

मा.आयु'त 

नवी मंुबई महानगरपा�लका 
   

$वषय :- ��डा �श�यव ृी �मळणेबाबत. 

महोदय, 

 मी Eवनंती अज- करतो/करते क�, मी गतवष0 सन_______________म3ये____________या खेळात 

रा���य/आंतररा���य/EवOयापीठ 
तरावर शालेय/महाEवOयालयीन ��डा 
पधत सहभागी झालो/झाले 

असून________�मांक (मळEवला  आहे.  ��डा (श�यव6ृी संदभा-त असलेले सव- Qनयम व अट� मी वाचAया 

असून ते मला माCय आहेत.  तर� मला महानगरपा(लका  Qनयमानुसार  ��डा (श�यव6ृी  (मळावी  ह�  

Eवनंती.  माझी  मा7हती  खाल�ल�माणे 

1) EवOयाथ0/खळेाडूचे पणू- नांव                 : _____________________________ 

2) सपंणू- प6ा (कायमचा) : _____________________________ 

   फोन न_ं_______________________ 

3) जCमतार�ख : _____________________________ 

4) खेळाच ेनाव (�कार) : _____________________________ 

5) खेळात (मळEवलेले �ाEव�य                 : _____________________________ 

6) गतवष0 (शXण घेत असलेAया स
ंथेच ेनांव : _____________________________ 

   इय6ा वग-______________________ 

   सन_________________________ 

 

¯ÖÖÃÖ¯ÖÖê™Ôü ÃÖÖ‡•Ö 

±úÖê™üÖê 



 

 उपरो\त अजा-त 7दलेल� सव- मा7हती ह� स%य असनू मला ��डा (श�यव6ृी (मळणेस Eवनतंी आहे. 

7दनांक :         /          /20               EवOयाथ0/खेळाडूची सह�____________ 

 

सोबत  :1) (शधावाटप (रेशQनगं) काड-ची स%य�त  

 2) आधारकाड-ची स%य�त 

       3) गतवष0चे माक- (ल
ट स%य�त 

       4) खळेाचे �माणप] स%य�त 

       5) 
थQनक लोक�QतQनधींच(ेनगरसेवक)(शफारसप] 

7) चाल ूवषा-त (शXण घेत असलेAया स
ंथचेे नांव      : _____________________________ 

   इय6ा वग-______________________ 

   सन _________________________ 

8) गतवष0 उ6ीण- झाला आहात काय? 

सोबत माक- (ल
ट जोडावी 

: _____________________________ 

9) कोण%या पातळीवर �ाEव�य (मळEवले %याचा  

तप(शल 

: _____________________________ 

10) अज-दारास इतर स
ंथाकंडून ��डा (श�यव6ृी  

(मळत  असAयास %याचा तप(शल 

: _____________________________ 

 अ) स
ंथेचे नाव : _____________________________ 

    ब) (श�यव6ृी र\कम F : _____________________________ 

 क) (श�यव6ृी कालावधी : _____________________________ 

11) वडीलांचे/पालकांचे पणु- नांव व प6ा  नांव : _____________________________ 

  : प6ा___________________________ 

   फोन न_ं_______________________ 

12) वडीलांचे /पालकांचे एकूण वाEष-क उ%पCन : र\कम F._______________________ 

  :  



म=ुया>यापक/�ाचाय& यांच े�माणपA 

   कुमार�/कुमार__________________________________ यांनी उपरो\त अजा-त 7दलेल� मा7हती 

स%य असनू %यांची वत-णुक चांगल� आहे. 

 सदर EवOयाथ0/खेळाडू हा गतवष0 सन _________ म3ये इय6ा________वग-_______म3ये (शXण 

घेत होता/होती.  सदर EवOयाथ0 /खेळाडू हा गतवष0 उ6ीण- झाला असनू चाल ूवषा-त आम/या स
ंथेत इय6ा 

(वग-)_________ म3ये (शXण घेत आहे.  सदर EवOयाथ0/खेळाडू हा गतवष0 ____________ या 

खेळात____________ या 
तरावर शालेय/महाEवOयालयीन ��डा 
पधत सहभागी झाला/झाल� असनू 

__________ �मांक (मळEवला आहे. सदर EवOयाथ0/खेळाडूस ��डा (श�यव6ृी दे�यास (शफारस कर�यात येत 

आहे. 

 

Bठकाण : __________                                    म=ुया>यापक/�ाचाय& 

Bदनांक :       /     /20                                सहD व �श'का 

 


