
उदय आ.ंरा. प. 
आ.सहा.1 

 

 

अजाचाअजाचा  नमूनानमूना  
अिधकृतअिधकृत  आंतररा ीयआंतररा ीय  पधतपधत  सहभागीसहभागी  हो यासाठीहो यासाठी  तसेचतसेच  सहभागीसहभागी  झाले याझाले या  होतकहोतक   खेळाडंूनाखेळाडंूना  िश णिश ण  वव  

इतरइतर  बाब साठीबाब साठी  आ थकआ थक  सहा यसहा य  दे याबाबतदे याबाबत..  
((  शासनिनणयशासनिनणय  .. डाधोडाधो--33111133// .. ..2299// युसेयुसे  --33,,  दनांकदनांक  2288  एि लएि ल,,  22001144  अ वयेअ वये  ))  

सनसन  2200      --2200          

  
फोटोफोटो  

  
..  बाबबाब  मािहतीमािहती  

11..  खेळाडूचेखेळाडूचे  संपूणसंपूण  नांवनांव  वव  प ाप ा    

  

  

22..  दरु वनीदरु वनी  मांकमांक// मण वनीमण वनी  मांकमांक  वव  मेलमेल  आयडीआयडी    

  

33..  ज मतारीखज मतारीख    

44..  खेळखेळ  //  खेळ कारखेळ कार,,  खेळाचाखेळाचा  तरतर      

55  रिहवाशीरिहवाशी  अस याचेअस याचे  माणपमाणप ..  ((डोमेसाईलडोमेसाईल  माणपमाणप ))    

  खालीलखालील  पैकपैक   कोण याकोण या  अिधकृतअिधकृत  पधतपधत  सहभागसहभाग  आहेआहे..  

  अअ..
  

पधापधा  थळथळ  दनांकदनांक  ािव यािव य  सहभागसहभाग  

11..  ऑिलि पकऑिलि पक  गे सगे स          

22..  िविव   अ ज यपदअ ज यपद  पधापधा          

33..  एिशयनएिशयन  गे सगे स          

44..  रा कुलरा कुल  पधापधा          

55..  रा कुलरा कुल  युवायुवा  पधापधा          

66..  एिशयनएिशयन  चॅि पयनिशपचॅि पयनिशप          

77..  युथयुथ  ऑिलि पकऑिलि पक          

88..  युयु..िविव   अिज यपदअिज यपद  पधापधा          

99..  शालेयशालेय  आिशयाईआिशयाई  //  जागतीकजागतीक  पधापधा..          



उदय आ.ंरा. प. 
आ.सहा.2 

 

 

1100  पॅरापॅरा  ऑिलि पकऑिलि पक  पधापधा          

1111  पॅरापॅरा  एिशयनएिशयन  पधापधा..          

1122  युिनयरयुिनयर  एिशयनएिशयन  चॅि पयनिशपचॅि पयनिशप..          

1133  एिशयनएिशयन  कपकप          

1144  व डव ड  कपकप          
  

  खेळाडूनेखेळाडूने  मागीलमागील  ितनितन  वषातवषात  किनकिन //वरीवरी   रा ीयरा ीय  पधम येपधम ये  महारा ाचेमहारा ाचे  ितिनधी वितिनधी व  क नक न  कमानकमान  एकदाएकदा  पदकपदक  
िमळिवलेिमळिवले  आहेआहे  कायकाय..  

66..  वषवष  पधापधा  थळथळ  दनांकदनांक  ािव यािव य  //  सहभागसहभाग  

22001144          

22001133          

22001122          

  खेळाडूनेखेळाडूने  मागीलमागील  ितनितन  वषातवषात  किनकिन //वरीवरी   रा ीयरा ीय  पधम येपधम ये  महारा ाचेमहारा ाचे  ितिनधी वितिनधी व  क नक न  कमानकमान  एकदाएकदा  पदकपदक  
िमळिवलेिमळिवले  अस यासअस यास  संघटनेमाफतसंघटनेमाफत  वा ां कतवा ां कत  केलेलीकेलेली  माणप ाचीमाणप ाची  तत  अजसोबतअजसोबत  सादरसादर  करावीकरावी..  

77..  भारतीयभारतीय  शालेयशालेय  खेळखेळ  महासघमहासघ  अथवाअथवा  अिधकृतअिधकृत  भारतीयभारतीय  
खेळखेळ  संघटनासंघटना  यां यायां या  वतीनेवतीने  अिधकृतअिधकृत  आंतररा ीयआंतररा ीय  डाडा  
पधसाठीपधसाठी  िनवडिनवड  माणपमाणप   आहेआहे  कायकाय??  ((सोबतसोबत  िनवडिनवड  
झा याचेझा याचे  माणपमाणप   जोडणेजोडणे  आव यकआव यक  आहेआहे.).)  

  

88..  खेळाडूनेखेळाडूने  अिधकृतअिधकृत  रा ीयरा ीय  पधतपधत  निवननिवन  िव मिव म  
थािपतथािपत  केलाकेला  आहेआहे  कवाकवा  कसेकसे..  ((अस यासअस यास  सोबतसोबत  
माणपमाणप   जोडणेजोडणे  आव यकआव यक  आहेआहे.).)  

  

99..  महारामहारा   रा यरा य  डाडा  परीषदपरीषद  मा यतामा यता  ाा   खेळखेळ  आहेआहे  
कायकाय??  ((खेळाचेखेळाचे  नावनाव))    

  

  आंतररा ीयआंतररा ीय  पधचेपधचे  नावनाव,,  ठकाणठकाण  वव  कालावधीकालावधी    

1100  आंतररा ीयआंतररा ीय  पधतपधत  िनवडिनवड  झा याबाबतचेझा याबाबतचे  अिधकृतअिधकृत  
रा ीयरा ीय  संघटनेचेसंघटनेचे  पप ..  

  

1111  पधापधा  //  खेळखेळ  डाडा  करासाठीकरासाठी  खालीलखालील  बाब नाबाब ना  अथसहा यअथसहा य  अनु ेयअनु ेय  आहेआहे..  
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  अअ.. ..  बाबबाब  खचखच  पयेपये  
11  वासवास    

22  वेशवेश  शु कशु क    

33  िनवासिनवास    

44  भोजनभोजन    

55  देशदेश  िवदेशातीलिवदेशातील  पधापधा  पूवपूव  िश णिश ण    

66  िश णिश ण  उपकरणेउपकरणे    

77  तत   डाडा  िश कांचेिश कांचे  मागदशनमागदशन  शु कशु क    

88  िश णिश ण  शु कशु क    

99  आधुिनकआधुिनक  डाडा  सािह यसािह य  आयातआयात  //  खरेदीखरेदी  

करणेकरणे,,  गणवेशगणवेश  इ यादीइ यादी..  
  

  एकुणएकुण  खचखच    

  ((अ रीअ री  पयेपये  ………………………………………………………………………………))  

  ´́ÉÉ®®úúÒÒ±±ÉÉ  ¤¤ÉÉÉÉ¤¤ÉÉÓÓEEòò®®úúÒÒiiÉÉÉÉ  ºº´́ÉÉiiÉÉÆÆjjÉÉ  ++ÊÊvvÉÉEEÞÞòòiiÉÉ  JJÉÉSSÉÉÉÉ ÇÇSSÉÉ ää  ++ÆÆnnùùÉÉVVÉÉ{{ÉÉjjÉÉEEÆÆòò  VVÉÉÉÉääbb÷÷hhÉÉää  ++ÉÉ´́ÉÉ¶¶ªªÉÉEEòò  ++ÉÉ½½ ää þþ ..  
  

वरीवरी
लल  

11..  आहेआहे..SSÉÉää  नावनाव  ::--  

22..  आयएफसीआरआयएफसीआर  कोडकोड  नंबरनंबर  ::--  

33..  बँकबँक  आकाऊंटआकाऊंट  नंबरनंबर  ::--  

44..  बँके याबँके या  पही यापही या  पानाचीपानाची  झेरॉ सझेरॉ स  तत  ::--  

  
ित ापित ाप   

    

  मीमी  ((संपूणसंपूण  

नावनाव))----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ((खेळ कारखेळ कार))  असेअसे  मािणतमािणत  करतोकरतो  कक ,,  
अजातअजात  नमूदनमूद  केलेलीकेलेली  सवसव  मािहतीमािहती  स यस य  आहेआहे..  मािहतीमािहती  खोटीखोटी  अथवाअथवा  चुक चीचुक ची  आढ यासआढ यास  यासयास  मीमी  सव वीसव वी  
जबाबदारजबाबदार  राहीलराहील..  तसेचतसेच  मलामला  याया  कारणासाठीकारणासाठी  अथसहा यअथसहा य  मंजूरमंजूर  होईलहोईल  याचयाच  कारणासाठीकारणासाठी  मीमी  सदरसदर  र मर म  
खचखच  करीलकरील..  अथसहा याचाअथसहा याचा  दु पयोगदु पयोग  झा याचेझा याचे  आप याआप या  िनदशनासिनदशनास  आ यासआ यास,,  मीमी  यो ययो य  याया  कारवाईसकारवाईस  पापा   
राहीलराहील..  याचीयाची  मलामला  क पनाक पना  आहेआहे..  
  

थळथळ      ::--  

दनांकदनांक    ::--                                                                                

    खेळाडूचीखेळाडूची  //  डामागदशकडामागदशक  वा रीवा री  वव  नावनाव  
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ित ापित ाप   
मीमी  ((संपूणसंपूण  नावनाव))----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ((अ यअ य //सिचवसिचव))  असेअसे  

मािणतमािणत  करतोकरतो  कक ,,  सदरसदर  खेळाडूखेळाडू  मागदशका यामागदशका या  अजातअजात  नमूदनमूद  केलेलीकेलेली  सवसव  मािहतीमािहती  स यस य  आहेआहे..  मािहतीमािहती  खोटीखोटी  अथवाअथवा  
चुक चीचुक ची  आढ यासआढ यास  यासयास  मीमी  वव  माझीमाझी  संघटनासंघटना  सव वीसव वी  जबाबदारजबाबदार  राहीलराहील..  तसेचतसेच  सदरसदर  खेळाडूसखेळाडूस  याया  कारणासाठीकारणासाठी  
अथसहा यअथसहा य  मंजूरमंजूर  होईलहोईल  याचयाच  कारणासाठीकारणासाठी  सदरसदर  खेळाडूखेळाडू  //  मागदशकमागदशक  सदरसदर  र मर म  खचखच  करीलकरील..  याचीयाची  मीमी  मािहतीमािहती  घेईलघेईल  वव  

तसेतसे  संचालनालयाससंचालनालयास  कळिव यातकळिव यात  येईलयेईल..  तसेचतसेच  अथसहा याचाअथसहा याचा  दु पयोगदु पयोग  झा याचेझा याचे  आप याआप या  िनदशनासिनदशनास  आ यासआ यास,,  सदरसदर  

खेळाडूखेळाडू  //  मागदशकमागदशक  यो ययो य  याया  कारवाईसकारवाईस  पापा   राहीलराहील..  याचीयाची  मलामला  क पनाक पना  आहेआहे..      

  

थळथळ      ::--  

दनांकदनांक    ::--      

                                                                                                  अ यअ य   //  सिचवसिचव  

                                                                                    वा रीवा री,,  नावनाव  वव  संघटनेचासंघटनेचा  िश ािश ा  
  

अिधकृअिधकृ  तत  आंतररा ीयआंतररा ीय  पधतपधत  सहभागीसहभागी  हो यासाठीहो यासाठी  तसेचतसेच  सहभागीसहभागी  झाले याझाले या  होतकहोतक   खळेाडंूनाखळेाडंूना  िश णिश ण  वव  
इतरइतर  बाब साठीबाब साठी  आ थकआ थक  सहा यसहा य  योजनायोजना,,  खळेाडूनेखळेाडूने  करावयाचाकरावयाचा  करारकरार  

(( ..  110000  चेचे  बॉ डबॉ ड  पेपरवरपेपरवर  नोटराई डनोटराई ड  करणेकरणे))  
  

¨̈ÉÉÒÒ--------------------------------------------®®úú ÉÉ½½þþhhÉÉÉÉ®®úú--------------------------------------------------------iiÉÉÉÉ±±ÉÉ ÖÖEEòòÉÉ--------------------------------------------ÊÊVVÉÉ±±½½þþ ÉÉ----------------------------++ººÉÉää  िल निल न  देतोदेतो  
कक ,,  डाडा  वव  युवकयुवक  सेवासेवा  संचालनालया यासंचालनालया या  अिधकृतअिधकृत  आंतररा ीयआंतररा ीय  पधतपधत  सहभागीसहभागी  हो यासाठीहो यासाठी  तसेचतसेच  सहभागीसहभागी  झाले याझाले या  
होतकहोतक   खेळाडं◌ूनाखेळाडं◌ूना  िश णिश ण  वव  इतरइतर  बाब साठीबाब साठी  आ थकआ थक  सहा यसहा य  अनुदानअनुदान  योजनेअंतगतयोजनेअंतगत  अनुदानअनुदान  ाा   झा यानंतरझा यानंतर  
खालील माणेखालील माणे  मा यमा य  असलेचेअसलेचे  िल निल न  देतदेत  आहेआहे..  

11..  मा यामा या  खेळातीलखेळातील  रा ीयरा ीय  तरावरीलतरावरील  डाडा  पधतपधत  महारा ाचेमहारा ाचे  ितिनधी वितिनधी व  करणेकरणे  मलामला  बंधनकारकबंधनकारक  
राहीलराहील..  

22..  याया  योजनेअंतगतयोजनेअंतगत  मंजूरमंजूर  होणाराहोणारा  िनधीचािनधीचा  िविनयोगिविनयोग  याया  बाब करीताबाब करीता  ाा   होणारहोणार  आहेआहे  याचयाच  
बाब करीताबाब करीता  करीनकरीन..  

33..  मंजूरमंजूर  अनुानाचेअनुानाचे  िविनयोगिविनयोग  माणपमाणप   तीनतीन  मिह यां यामिह यां या  आतआत  आहरणआहरण  वव  संिवतरणसंिवतरण  अिधकाअिधका--यासयास  सादरसादर  
कर यासकर यास  मीमी  तयारतयार  आहेआहे..  

44..  जरजर  सदरसदर  िविनयोगिविनयोग  माणपमाणप   अनुदानअनुदान  ाा   झा या याझा या या  दनांकापासूनदनांकापासून  तीनतीन  मिह यां यामिह यां या  आतआत  सादरसादर  नन  
के यासके यास,,  सदरसदर  अनुदानाचीअनुदानाची  र मर म  संचालनालयाससंचालनालयास  ाजासहाजासह  परतफेडपरतफेड  कर यासकर यास  मीमी  बंधनकारकबंधनकारक  राहीलराहील..  

55..  सादरसादर  केले याकेले या  पधापधा  //  िश णाचेिश णाचे  िनयोजनिनयोजन  िनवडसिमतीलािनवडसिमतीला  असमाधानकारकअसमाधानकारक  िनदशनासिनदशनास  आ यासआ यास  
तसेचतसेच  सदरसदर  अनुदाना याअनुदाना या  रकमेचारकमेचा  दु पयोगदु पयोग  के यासके यास  दरदर  अनुदानाचीअनुदानाची  र मर म  ाजासहाजासह  परतफेडपरतफेड  
कर यासकर यास  मीमी  बंधनकारकबंधनकारक  राहीलराहील..    

 


