महारा शासन

िज हा ीडा अिधकारी कायलय,पुणे

ाराारा-स.नं 191 िवभागीय ीडा संकुल,
ल, महारा हौ&सग बोड) , मोझे हाय+कूल समोर येरवडा पुणे
संपक) - 020 -26610194,
26610194, ईमेल - dsopune6@gmail.com

(+पध AाधाBय)
AाधाBय) .िजीअ/
िजीअ/शाी+प/
शाी+प/आयोजन/
आयोजन/2019-20/

िद :25/6/2019

Aित,
Aित,

मा.
मा. मुJयाKयापक / Aाचाय),

------------------------------------------------------------------------िज.
िज. पुणे.

िवषय : सन 2019-20 शालेय ीडा +पध,
+पध, ऑनलाईन कामकाज आयोजन बैठकीबाबत.
कीबाबत.

महोदय,
महोदय,

महारा शासनाQया ीडा व युवक सेवा संचालनालय,
ालनालय, िज हा ीडा पिरषद,
पिरषद, पुणे व &पपरी&पपरी-&चचवड

महानगरपािलका,
महानगरपािलका, पुणे यांचे संयुRत िवSमाने AितवषT भारतीय शालेय खेळ महासंघ पुर+कृत शालेय ीडा
+पधYचे आयोजन करZयात येते. सन 2019-20 या वषतील तालुका,
ा,िज हा,
हा, िवभाग व रा[य +पध आयोजन

व िनयोजनाबाबत िवचार िविनमय करZयासाठी खालील काय)माAमाणे बैठकाचे आयोजन करZयात येत
आहे .
अ

िदनांक

वेळ
स.10.30

1

9 जुलै 2019
दु . 3 वा

स. 10.30
2 10 जुलै 2019
दु . 3 वा

तालुके

भोर /

वे हा/
हा/पुरदं र
मावळ व
मुळशी
ळशी

जुiर व

आंबेगांव
खेड व
िशjर

बैठकीचे +थळ
आर आर िवSालय
िवSालय भोर ता.
ता.भोर
सcाdी इंfgलश िमडीयम +कूल,
ल,
थंडा मामला हॉटे ल समोर,
समोर, जुना

मुंबई पुणे हायवे तळे गाव दाभाडे ,
ता.
ता.मावळ

तालुका ीडा संकुल मंचर,
र,
आंबेगाव

महाkमा गांघी िवSालय व

किन.
किन.महािवSालय,
महािवSालय,खेड ता
ऱाजगुjनगर

संपक) ]यRती

_ी.
_ी.एन टी वाघ

98 22644550

_ी.
_ी. रिव थोरात सर
9960101082

_ी.
_ी. इसकांडे सर
90968 96638

_ी.
_ी.सुभाष नांवदे
ताीअ

9405351455

_ी.
_ी. िऩितन वरकड
9226257070

_ी.
_ी. रामदास रे टवडे
9325303941

अ

3

िदनांक

15 जुलै 2019

वेळ

स. 10.30

तालुके

दoड

बैठकीचे +थळ

संपक) ]यRती

_ी.
_ी.आवारी सर

940499758 9

मेरी मेमो.
ो.+कुल,
ल,पाटस ता.
ता. दoड

_ी.
_ी.संतोष वरघडे सर
(िज हा ीडा
पुर+काराथT)
+काराथT)

दु . 3 वा
4 16 जुलै 2019

5 17 जुलै 2019

स. 10.30

दु . 3 वा

इंदापुर
बारामती

ताीअ 9623244888

तालुका ीडा संकुल,
ल, माळे गाव

हवेली

डॉ.
डॉ. सुधाकरराव जाधवर

फRत

मानाजी नगर,
नगर, न-हे ता.
ता. हवेली,
ी,

तालुका

_ी.
_ी.सुहास ]हनमाणे

तालुका ीडा संकुल इंदापूर

_ी.
_ी.जगiाथ लकडे
ताीअ

9423251160

_ी.
_ी. कुमठाळे सर

ए[युकेशनल कॅrपस,
rपस, न-हे रोड,
रोड,

958 8 646238

_ी.
_ी.अमृत सुकाळे
काळे
8 605769970

सन 2019-20 या शैsिणक वषपासून आयोिजत होणाु ) कामकाज
होणा-या सव) शालेय ीडा +पधYचे संपण

ऑनलाईन पtतीने करZयाचे बंधनकारक आहे . सदर बैठकीमKये ऑनलाईन कामकाजाची मािहती दे Zयात येणार
आहे . या मािहतीमKये मुJयkवे िवSाuयYची Aवेिशका नvदणी,
नvदणी, व ऑनलाईन Aीया हाताळणीची माग)दश)क सुचना
यांचा समावेश असणार आहे .

तरी उपरोRत Aमाणे ीडा +पधYQया आयोजन व िनयोजन िवषयक बैठकीसाठी मा.
मा. Aाचाय)/मुJयाKयापक,
याKयापक,

ीडा िशsक तसेच संगणक
गणक ऑपरे टर,
र, आपण &कवा आपला Aितनीधी उपf+थत राहणे

आप या शाळे Qया

िवSाuयYQया शालेय +पधYमKये सहभागासाठी सोईचे आहे . तरी या बैठकीस उपf+थत राहणे बंधनकारक आहे .

शासनाने Akयेक शाळे ने िकमान दोन सांिघक व एका वैयRतीक खेळात सहभागी होणे सRतीचे केले

अस यांने, kयानुसार शाळा Aमुखांनी आप या शाळे चे संघ +पधYमKये सहभागी करणे आवxयक आहे .

+पध आयोजन - िनयोजन,
िनयोजन, खेळाडू ं ना +पधkमक संधी व ीडािवषयक Aचार व Aसार तसेच

िवSाuयYQया सुyत गुणांना वाव दे Zयासाठी आपले बहु मोलाचे सहकाय) आवxयक आहे . उपरोRत बैठकीस
उपf+थत रहावे.

(िवजय संतान)
ान)

Aत मािहती+तव सिवनय सादर

1. मा.
मा. िज हािधकारी तथा अKयs,
अKयs,िज हा ीडा पिरषद,
पिरषद,पुणे.
2. मा
मा.. आयुRत,
महानगरपािलका,,पुणे
त,पुणे महानगरपािलका

3. मा.
मा. आयुRत,
त, ीडा व युवक सेवा म.रा.
रा.पुणे-1

4. मा.
मा. िशsणािधकारी Aाथ/
Aाथ/माKय/
माKय/िज.
िज.प.पुणे.

िज हा ीडा अिधकारी,
अिधकारी, पुणे

