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���, 
��. #� $�%&� ('��� 	 ��()'
 ��'), 
�	� �%(�* �ह��,����-'�. 
   

�वषय :- �	डा  �श�यव�ृी  �मळणेबाबत. 
 
�ह./�, 
 मी �वनतंी अज� करतो/करते क�, मी  गतवष� सन___________म�ये_________________या 

खेळात िज�हा/रा य/  रा!"#य/ आतंररा!"#य %तरावर शालेय/अ(धकृत असो+सएशन-या वतीने आयोिजत 

.�डा %पध1त सहभागी झालो/झाले असून सदर %पध1त_____________.मांक +मळ�वला  आहे.  .�डा 

+श!यव7ृी +मळ8यासंदभा�त असलेले सव� 9नयम व अट# मी वाच�या असून ते मला मा<य आहेत.  तर# 

मला महानगरपा+लका  9नयमानुसार  .�डा +श!यव7ृी  +मळावी  ह#  �वनतंी.  माझी  मा>हती  

खाल#ल?माणे आहे. 

1) खेळाडूचे संपूण� नाव : --------------------------------------------------------------------- 

2) संपूण� प7ा (कायमचा) : --------------------------------------------------------------------- 

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

   फोन नं----------------------------------------------------------------- 

3) ज<मतार#ख : --------------------------------------------------------------------- 

4) खेळाचे नाव (?कार) : --------------------------------------------------------------------- 

5) खेळात +मळ�वलेले ?ा�व8य : --------------------------------------------------------------------- 

6) गतवष� +शFण घेत असले�या  

सं%थेचे नाव  

: --------------------------------------------------------------------- 

   इय7ा (वग�)------------------------------------------------------------ 

   सन----------------------------------------------------------------- 

7) चालू वषा�त +शFण घेत असले�या 

सं%थेचे नाव 

: --------------------------------------------------------------------- 

8) गतवष� उ7ीण� झाला आहात का? 

(सोबत माक� +ल%ट जोडावी) 

: --------------------------------------------------------------------- 

9) कोणMया पातळीवर ?ा�व8य +मळ�वले  :  --------------------------------------------------------------------------- 

   Mयाचा तप+शल 
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10) अज�दारास इतर सं%थाकडून .�डा +श!यव7ृी : ------------------------------------------------------------------- 

    +मळत अस�यास Mयाचा तप+शल 

अ) सं%थेचे नाव        : --------------------------------------------------------------- 

ब) +श!यव7ृी रNकम O.       : --------------------------------------------------------------- 

क) +श!यव7ृीचा कालावधी      : --------------------------------------------------------------- 
 

11) वPडलांचे/पालकांचे पुण� नांव व प7ा  नांव  : --------------------------------------------------------------------- 

          प7ा -----------------------------------------------------  

                                    फोन नं---------------------------------------------------- 

12) �ॅक सुट साईज :- अQपर [_______],लोअर [_______], &टशट' साईज :- [_______] 

 

 उपरोNत अजा�त >दलेल# सव� मा>हती ह# सMय असून मला .�डा +श!यव7ृी +मळणेस �वनतंी आहे. 

 

>दनांक :      /     /20                                                 

       खेळाडूची सह# 

 

सोबत  :1)  आधारकाड�ची सMय?त 

       2) गतवष�चे माक� +ल%ट सMय?त 

       3) खेळाचे ?माणपX सMय?त 

       4) %था9नक लोक?9त9नधींचे (नगरसेवक/नगरसे�वका) +शफारसपX 

 

 

काया'लयीन कामाकर+ता 

 

 अज�दाराचे नाव कुमार/कुमार#/Zी :- ------------------------------------------------------------याने/>हने अजा�सोबत 

सादर केलेले सव� कागदपXे तपासल# असून �व>हत 9नयमानसुार पतू�ता केलेल# आहेत/नाह#त. Mयामुळे सदरचा 

अज� पाX/अपाX आहे.                                    

     

�	डा अ-धकार+ 

नवी मंुबई महानगरपा�लका 

 



 

 

मा.सव�साधारण सभा ठराव .468,>द.24/08/2018 मंजरु# अ<वये 

 

�वषय :- नवी मंुबई महानगरपा�लका 3े4ातील खेळाडूनंा �	डा �श�यव�ृी देणेबाबत. 

 

प8र�श�ठ “अ” 

 ( महारा!"ातील अ(धकृत .�डा ?कारातील मा<यता?ाQत असलेल# िज�हा/रा य संघटना) 

 

 रा य शासनाचे .�डा व युवक सेवा संचालनालय महारा!" रा य �वभागाकड ेन^दणीकृत व ?मा_णत 

महारा!"ातील अ(धकृत संघटना `हणून खेळाडूंचे ?माणपX…………………………………………………………………………… वतीने,  

 ?मा_णत कर8यात येते क�, Zी……………………………………………………………………………………………………..……….हा/ह# 

Zी.Zीम………………………………………………………………………………………………………….यांचा मुलगा/मुलगी 

राहणार…………………………………………………………………………िज�हा………………………………………….येथून…………………………………या 

खेळाम�ये िज�हा/रा य/रा!"#य अिजNंयपद %पध1त सहभागी झाले होते.   

 सदरहू %पधा�…………………………………………………………………………………………………….……येथे >द.………………………………त े 

>द…………………………………. या कालावधीत झालेल# आहे. या सां9घक/वैयिNतक .�डा %पध1त सहभागी होऊन 

आपले .�डा नैप8ुय दाख�वलेला आहे. 

 हा ?माणपX आम-या संघटनेकड े असले�या कागदपXां-या आधारे ?मा_णत कOन दे8यात येत 

आहे.  

 

%थळ :       %वाFर# : 

>द. : 

       नांव : 

पदनाम : 

संघटनेचे नांव :  

+शNका : 

  



 
 

नवी मुबंई महानगरपा�लका 
�	डा व सां<कृ=तक �वभाग 

 

�	डा �श�यव�ृी 
�	डा 3े4ात �वशषे ?ा�व@य �मळ�वणा-या खेळाडूनंा �वशषे ?ोBसाहन Cहणून दे@यात येणार+ 

रDकम.  
 

अ) रा��+य व आतंररा��+य <तरावर+ल ?ा�व@य ?ाFत खेळाडूंकर+ताचे वा�ष'क �	डा �श�यव�ृी रDकम. 
 

अ. 

�. 
?ा�व@य सुधार+त योजननेुसार ?<ता�वत वा�ष'क �	डा �श�यव�ृी 

रDकम 
रा��+य <तर आंतररा��+य <तर 

1. ?थम .माकं O.10,000+ "ॅकसुट  O.30,000+ "ॅकसुट 

2. िfदतीय .माकं O.7,000 + "ॅकसुट  O.20,000+ "ॅकसुट  

3. त7ृीय .मांक O.5,000 + "ॅकसुट  O.15,000+ "ॅकसुट  

4. सहभाग O.4,000 + "ॅकसुट  O.10,000+ "ॅकसुट 
 

ब) नHयाने समा�व�ट : िजJहा व राKय<तरावर+ल ?ा�व@य ?ाFत खेळाडूंना लागू कर@यात आलेल+ वा�ष'क   

   �	डा �श�यव�ृी रDकम. 
  

अ. 

�. 

?ा�व@य िजJहा व राKय<तरावर+ल खेळाडूंकर+ता वा�ष'क �	डा 

�श�यव�ृी रDकम 

िजJहा<तरावर ?ा�व@य राKय<तरावर ?ा�व@य 

1. ?थम .माकं O. 3000/- + "ॅकसुट  O. 5000/-  + "ॅकसुट  

2. िfदतीय .माकं O. 2000/- + "ॅकसुट   O. 4000/-  + "ॅकसुट  

3. त7ृीय .मांक O. 1000/- + "ॅकसुट  O. 3000/-  + "ॅकसुट  
 

अट+ व शतL : 
1. सदरची .�डा +श!यव7ृी ह# महारा!" शासन .�डा व यवुकसेवा संचालनालयामाफ� त आयोिजत 

कर8यात येत असले�या मा<यता?ाQत खेळां-या शालेय .�डा %पधाiम�ये ?ा�व8य ?ाQत 

खेळाडूंकर#ता लागू असेल. 

2. Mयाचबरोबर शासन मा<यता?ाQत अ(धकृत खेळा-या असो+सएशन/संघटनांfदारे (वषा�तनू एकदाच) 

आयोिजत कर8यात आले�या िज�हा/रा य/रा!"#य अिजंNयपद 9नवड चाचणी %पध1त सहभागी 

होऊन ?ा�व8य(?थम/िfदतीय/ ततृीय .मांक) ?ाQत केले�या खेळाडूकर#ताच .�डा +श!यव7ृी लागू 

राह#ल. 

3. सादर कर8यात येणारे ?ा�व8य ?माणपX संब(ंधत असो+सएशनकडून प8रश�ठ “अ” मधील �व>हत 

नमु<यात ?मा_णत कOन योjय कागदपXे सादर करणे बंधनकारक राह#ल. 

4. सदरची .�डा +श!यव7ृी ह# नवी मंुबई महानगरपा+लका काय�FेXातील lकमान 05 वष1 र>हवासी 

खेळाडूनंा देय राह#ल.  

5. Mयासाठm पुरावा `हणून आधार काड�/+शधापnXका,%था9नक स<मा. नगरसेवक/नगरसे�वकांचे 

+शफारसपX सादर करणे आवoयक राह#ल. 

6. एखाpया खाजगी/वैयिNतकqरMया आयोिजत केले�या lकंवा आमंnXत/9नमंnXत %वOपा-या %पधाiम�ये 

भाग घेऊन +मळ�वले�या ?ा�व8य ?माणपXांचा �वचार कर8यात येणार नाह#. 


