
उदय पदक आ.सहा य.1  
 

  
अजाचाअजाचा  नमूनानमूना  

रा यातीलरा यातील  आंतररा ीयआंतररा ीय  पदकपदक  ाा   खेळाडूखेळाडू  वव  डाडा  मागदशकमागदशक  यांनायांना  रोखरोख  बि सबि स  देवूनदेवून  गौरिव याचीगौरिव याची  योजनायोजना..  
  ((शासनिनणयशासनिनणय  .. डाधोडाधो--22001122// .. ..115588//1122// युसेयुसे  --22,,  दनांकदनांक  0055  फे ुवारीफे ुवारी,,  22001144  अ वयेअ वये  ))  

सनसन  2200      --2200          

  

  

  

..  बाबबाब  ::  मािहतीमािहती  

11..  खेळाडूचेखेळाडूचे  संपूणसंपूण  नांवनांव  वव  प ाप ा  ::    

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

    

  

33..  पधापधा  //  खेळ कारखेळ कार  //  खेळाचाखेळाचा  तरतर    ::    

44..  खेळाडूखेळाडू  //  मागदशकमागदशक  हेहे  महारा ाचेमहारा ाचे  सलगसलग  1155  

वषवष  रिहवाशीरिहवाशी  अस याचेअस याचे  माणपमाणप ..    

::    

  

55..  याया  पधतपधत  ािव यािव य  ाा   केलेलेकेलेले  आहेआहे..  याया  
पधचेपधचे  वा ांक तवा ांक त  केलेलेकेलेले  माणपमाणप ..  

    

66..  मागदशकाचेमागदशकाचे  रािहवासरािहवास  माणपमाणप       

77..    मुळमुळ  मागदशकमागदशक  अस याबाबतचेअस याबाबतचे  खेळाडूचेखेळाडूचे  
संतीपसंतीप   वव  िश णाचािश णाचा  कालावधीकालावधी..  

    

88..  रा यरा य  संघटनेचेसंघटनेचे  पप ..      

99..  रा ीयरा ीय  महासंघाचेमहासंघाचे  पधकरीतापधकरीता  िनवडिनवड  
झा याचे◌ेझा याचे◌े  पप ..  

    

1100  खेळाबाबतखेळाबाबत  इतरइतर  उ लेखिनयउ लेखिनय  कामिगरीकामिगरी..        

1111..  खेळाडूचेखेळाडूचे  ित ापित ाप ..      

1122..  संघटनेचेसंघटनेचे  बंधपबंधप ..      

  

  
वा ाकं तवा ाकं त  
केललेाकेललेा  
फोटोफोटो  
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1133..  

  
खालीलखालील  नमदूनमदू  केले याकेले या  पधम येपधम य े पदकपदक  ाा   केलेकेले  आहेआहे  कवाकवा  कसेकसे,,  सोबतसोबत  वा ाकं तवा ाकं त  केललेीकेललेी  माणप ाचीमाणप ाची  तत  तसचेतसचे  

सपंणूसपंणू  तावताव  रा यरा य  सघंटनमेाफतसघंटनमेाफत  पधापधा  सपंसपं   झा याझा या  नतंरनतंर  1155  दवसाचेदवसाचे  आतआत  सचंालनालयाससचंालनालयास  सादरसादर  करणेकरणे  बंधनकारकबंधनकारक  
आहेआहे..    

अअ..    पधापधा                    संपादनसंपादन  केललेेकेललेे  पदकपदक    

    सवुणसवुण  रौ यरौ य  का यका य  

  खळेाडूखळेाडू  मागदशकमागदशक  खळेाडूखळेाडू  मागदशकमागदशक  खळेाडूखळेाडू  मागदशकमागदशक  

11..    ऑिलि पकऑिलि पक              

22..    िविव   अ ज यपदअ ज यपद              

33..    एिशयनएिशयन  गे सगे स              

44..    रा कूलरा कूल              

55..    युवायुवा  रा कुलरा कुल,,  
एिशयनएिशयन  चॅि पयनचॅि पयन  

शीपशीप  

            

66..    युथयुथ  ऑिलि पकऑिलि पक  //  
युिनयरयुिनयर  एिशयनएिशयन  

//  िविव   अ ज यपदअ ज यपद  

पधापधा  //  शालेयशालेय  
आिशयाईआिशयाई  पधापधा  

            

77..    पॅरापॅरा  ऑिलि पकऑिलि पक  
पधापधा  

            

88..    पॅरापॅरा  एिशयनएिशयन  
पधापधा  

            

1155..  खळेाडूखळेाडू  //  मागदशकाचेमागदशकाचे  रा ीयकृतरा ीयकृत  बकँबकँ  खा याबाबतचाखा याबाबतचा  तपिशलतपिशल  

11..बँकेचेबँकेचे  नावनाव  वव  प ाप ा    

22..  आयएफएससीआयएफएससी  कोडकोड  नंनं..    

    33..  बँकबँक  अकाऊंटअकाऊंट  नंनं..    

    44..  बँके याबँके या  पिह यापिह या  पानाचीपानाची  झेरॉ सझेरॉ स  तत..    

  

  

  
खळेाडुचीखळेाडुची  वा रीवा री..    
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सघंटननेेसघंटननेे  ावयाचेावयाचे  बधंपबधंप     

  मीमी  ((संपूणसंपूण  नावनाव))----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ((अ यअ य //सिचवसिचव))  

मािणतमािणत  करतोकरतो  कक ,,  कुमारकुमार  //  कुमारीकुमारी  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िहनेिहने  //यानेयाने  

दनांकदनांक  ------------------------------------------------------------------रोजीरोजी  (( थळथळ))----------------------------------------------------येथेयेथे  झाले याझाले या  (( पधचेपधचे  नावनाव))--------------

--------------------------------------------------------------------------  याया  पधतपधत  भारताचेभारताचे  ितिनधी वितिनधी व  क नक न  ----------------------------------------------------------------

(( मांकमांक  //  पदकपदक))  िव यिव य  ाा   केलेलेकेलेले  आहेआहे..        

  वरीलवरील  मािहतीमािहती  हीही,,  संघटनेकडेसंघटनेकडे  असले याअसले या  अिभले यांनुसारअिभले यांनुसार  दे यातदे यात  येतयेत  आहेआहे..  सदरसदर  मिहतीमिहती  खोटीखोटी  अथवाअथवा  
चुक चीचुक ची  आढळ यासआढळ यास  मीमी  फौजदारीफौजदारी  कारवाईसकारवाईस  पापा   राहीलराहील..  याचीयाची  मलामला  जाणीवजाणीव  आहेआहे..      
  

थळथळ      ::--  

दनांकदनांक    ::--      

                                                                                                            अ यअ य   //  सिचवसिचव  

                                                                                              वा रीवा री,,  नावनाव  वव  संघटनेचासंघटनेचा  िश ािश ा  
 
 


