वृप ट पणी
महारा शासना या

द. 29.07.2022

डा व युवक सेवा संचालनालय अंतगत, िजहा

डा अिधकारी कायालय,
य, पुणे,

महानगरपािलका पुणे व पपरीपपरी-चचवड महानगरपािलका
महानगरपािलका,, पुणे यांचे संयु िवमाने !ितवष# भारतीय शालेय खेळ

महासंघ पुर$कृ त शालेय व इतर डा िजहा$तरावरील
िजहा$तरावरील डा $पधा)चे आयोजन कर*यात येत.े
डा व युवक सेवा संचालनालया या िनद,शानुसार सन 20222022-23 या वषात राीय $तरावरील नेह- कप
$पध,चे आयोजन 0द.
0द. 02 स1ट3बर,
र, 2022 पासुन नवी 0दली येथे होत असयाचे कळिवलेले आहे. 7यानुसार िजहा व
िवभाग$तरावरील $पध,चे आयोजन 0द.
0द. 12 ऑग$ट 2022 पूव# कर*याबाबत िनद,श 0दलेले आहेत. 7यानुसार सन
2022सतर $पधा आयोज
2022-23 या वषातील िजहा$तरावरील 0द.
0द. 12 ऑग$ट
ऑग$ट 2022 पूव# कर
कर*यात
*यात येत आहे. िजहा
िजहास
योजन
बाबतचा तपिशल खालील !माणे आहे.

अ

अ

1

15 वष मुले ( सब युिनयर )

2

17 वष मुले ( युिनयर )

द. 01.
01.11 2007 कवा यानंतरची असावी
द. 01.
01.11 2005 कवा यानंतरची असावी

3

17 वष मुली
ली ( युिनयर )

द. 01.
01.11 2005 कवा यानंतरची असावी

िजहा$तर नेह- हॉक

िजहातर 
े

डा $पधा आयोजनासाठी !वेश अज व $पधा $थळ खालील !माणे

1

पपरी चचवड महानगरपािलका
महानगरपािलका

2

पुणे महानगरपािलका

3

जमतारख

वयोगट
वयोगट

पुणे @ामीण िजहा$तर

वेिशका सादर करयाचे ठकाण

डा िवभाग,
िवभाग, पपरी चचवड मनपा,
मनपा,
15 !ेमलोक पाक चचवड,
चचवड, पुणे
िजहा
डा अिधकारी कायालय,
य,
शा?ीनगर,
शा?ीनगर, येरवडा,
वडा, पुणे

वेिशका सादर करयाचा
कालावधी
0द.
0द. 01 ते 05 ऑग$ट
2022 सांयकाळी 5.00
पय)त

$पधा 10 ऑग$ट 2022 पासुन सु- होतील,
होतील, $पधा$थळ !वेिशका !ाA झायानंतर संबिधतांना कळिव*यात येईल
िजहा$तर नेह- हॉक

अ

डा $पधा आयोजनाबाबत खालील

िज हातर े

डा अिधकारी / पयवेDक यांचे संपक

मोबाईल मांक

नाव
व पदनाग
पदनाग
नाव व

1

पपरी चचवड महानगरपािलका

2

पुणे महानगरपािलका

ीमती अिनता के दारी, !"डा अिधकारी
ी अतुल माने, !"डा अिधकारी

3

पुणे %ामीण िज'हा(तर

ी ीकांत हरनाळे , !"डा अिधकारी

मांक

9370179684
9822986112
8888870880

उपरो !माणे सन 20222022-23 या वषातील िजहा$तर
िजहा$तर नेह- हॉक $पध,मFये जा$तीत जा$त शाळा व
किनG महािवालयातील संघानी सहभाग Iयावा असे अवाहन िजहा डा अिधकारी Jी महादेव कसगावडे
यांनी के लेले आहे.

ित,
मा.
मा. संपादक,
ादक, दै ------उपरो वृप ट पणी आप या लोकिय दैिनकातुन िवनामु य िसदीस दयावी अशी िवनंती.
( महादेव कसगावडे )

त काय
कायवाही
वा
हीतव
तव : मा.
मा. िजहा
िजहा मािह
मािहती
िहती अिधका
िधकारी
कारी,
री, पुणे
वाहीत
णे
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िजहा डा अिधकारी,
अिधकारी,
पुणे

