पान क्रं.(१)

महाराष्ट्र शासन
क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे.
उत्कृ ष्ट मागगदशगक पुरस्कार
अजागचा नमुना
खेळ/क्रीडा प्रकार :

पुरस्कार वषग :

वैयक्तिक/संघटनेमार्ग त

1

अ

क्रीडा मागगदशगकाचे संपूणग नाव
(आडनाव प्रथम)

ब

जन्मतारीख
(जन्मतारखेच्या दाखल्याची सत्यप्रत सोबत जोडावी)

क

शैक्षक्तणक अहगता

(कृ पया पुढे पहावे)

मराठी
इं ग्रजी

ददनांक

मक्तहना

वषग

पान क्रं.(2)
ड

क्तनवासाचा संपूणग पत्ता
व दुरध्वनी क्रमांक

इ

नोकरी/ व्यवसायाचे स्वरुप
(हुद़दा व पदनामासह)

2.

र्

कायागलयाचा पत्ता व दुरध्वनी क्रमांक

ग

ईमेल पत्ता
क्रीडा मागगदशगकाचा अभ्यासक्रम पूणग के ला असल्यास त्याबाबतचा

अभ्यासक्रमाचे नांव --------------------------------------------------------------------------------------

तपक्तशल
अभ्यासक्रमाचा कालावधी ------------------------------------------------------------------------------संस्थेचे नाव ----------------------------------------------------------------------------------------------श्रेणी ------------------------------------------------------------------------------------------------------(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(3)
क्रीडा मागगदशगकांच्या कामक्तगरीचा तपशील
सन
ते
1.

उपरोि कालावधीत ऑललक्तपक स्पधेत पक्तहल्या सहा
स्थानांपयगन्त घडक्तवलेल्या खेळाडू ंचा तपशील.
स्तंभ 1 मधील

स्तंभ 1 मधील खेळाडू ची ऑललक्तपक स्पधेमधील वैयक्तिक/सांक्तघक कामक्तगरीचा तपशील

क्रीडा मागगदशगकाने
घडक्तवलेल्या खेळाडू चे नाव

स्पधेचे ठठकाण

देश

स्पधेचा
कालावधी

खेळाचा प्रकार

खेळाडू ने
प्राप्त के लेला क्रमांक

सांक्तघक
खेळाचे नाव

संघाने प्राप्त
के लेला क्रमांक

र्ि सहभाग
असल्यास त्याची
माक्तहती द्यावी.

खेळाडू ला
मागगदशगन के ल्याचा
कालावधी

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

9

10.

(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(4)
2.

उपरोि कालावधीत आक्तशयाई, राष्ट्रंकुल ककवा एकक्तवध खेळांच्या आक्तशयाई
राष्ट्रकु ल अथवा जागक्ततक स्पधेतील पदकक्तवजेत्या खेळाडू ंचा तपशील
स्पधेचा प्रकार व आक्तशयाई व

क्रीडा मागगदशगकाने घडक्तवलेल्या
खेळाडू चे नाव

राष्ट्र्कु ल स्पधाग /एकक्तवध खेळाच्या

1.

2.

स्पधेचे ठठकाण

देश

आक्तशयाई/ राष्ट्रकु ल व जागक्ततक

3.

4.

स्पधेचा
कालावधी

5.

स्तंभ 1 मधील खेळाडू चे

स्तंभ 1 मधील पदक प्राप्त

पदक ताक्तलके तील स्थान.
प्रथम/क्तददतीय/तृतीय

के लेल्या खेळाडू ला मागगदशगन
के ल्याचा कालावधी

6.

7.

(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(5)
3. (अ) वैयक्तिक क्रीडा प्रकारात राष्ट्रीय अलजक्यपद/नॅशनल गेम्स/र्े डरे शन चषक
स्पधेतील पदकक्तवजेत्या खेळाडू ंचा तपशील

क्रीडा मागगदशगकाने घडक्तवलेल्या
खेळाडू चे नाव

स्पधेचा प्रकार व

स्पधेचे ठठकाण

राज्य

न ांव र ष्ट्रीय

स्पधेचा
कालावधी

अलजक्यपद /नॅशनल
गेम्स/ र्े डरे शन चषक
1.

2.

3.

4.

5.

पदक ताक्तलके तील स्थान.
प्रथम/क्तददतीय/तृतीय

स्पधेतील
खेळाडू ंच्या
उच्ांकाचे स्परुप

के लेल्या खेळाडू ला मागगदशगन
के ल्याचा कालावधी

6.

7.

8

स्तंभ 1 मधील खेळाडू चे

स्तंभ 1 मधील पदक प्राप्त

(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(6)
3. (ब) सांक्तघक खेळात राष्ट्रीय अंक्तजक्यपद/नॅशनल गेम्स/र्े डरे शन चषक स्पधेतील
सांक्तघक प्रकारात चौथ्या क्रमांकापयंन्त स्थान क्तमळक्तवणाऱ्या संघातील खेळाडू ंचा तपशील
क्रीडा मागगदशगकाने घडक्तवलेल्या
खेळाडू चे नाव

स्पधेचा प्रकार व न ांव र ष्ट्रीय

स्पधेचे ठठकाण

राज्य

अलजक्यपद/ नॅशनल गेम्स र्े डरे शन

स्पधेचा
कालावधी

स्तंभ 1 मधील खेळाडू च्या

स्तंभ 1 मधील पदक प्राप्त

संघाचे पक्तहल्या चार
क्रमांकातील स्थान.

के लेल्या खेळाडू ला मागगदशगन
के ल्याचा कालावधी

5

6

7

चषक u

1

2

3

4

(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(7)
1)

मी असे जाहीर करतो की, उपरोि तपक्तशल हा माझ्या माक्तहतीप्रमाणे अचूक असून त्यात कोणत्याही संददग्धता नाही.

2)

मी या पुरस्कारासाठी कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणणार नाही.

ददनांक :

मागगदशगकाची स्वाक्षरी ---------------------

ठठकाण :

संपूणग नांव (----------------------------)
अजागसोबत पुढीलप्रमाणे कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.
1.

अजागत उल्लेख के लेल्या पाचही वषागच्या खेळाडू ंच्या कामक्तगरीबाबतच्या प्रमाणपत्राच्या राजपक्तत्रत अक्तधकाऱ्याने प्रमाक्तणत के लेल्या झेरॉक्स प्रती.
(अक्तधकृ त प्रमाणपत्राखेरीज अन्य प्रमाणपत्रे जोडू नयेत)

2.

महाराष्ट्र राज्यात सलग पंधरा वषे वास्तव्य असल्याचे सक्षम अक्तधकाऱ्याचे अक्तधवास प्रमाणपत्र.

3.

३x४ से.मी.आकाराची पाच रं गीत छायाक्तचत्रे, छायाक्तचत्राच्या मागील बाजूस नाव व खेळ नमूद करावे.

4.

मागगदशगकाने/संघटनेने पुरस्कार अजग व संबंक्तधत कागदपत्रे मोहोरबंद क्तलर्ार्यात घालून व त्यावर ‘‘MÉÉä{ÉxÉÒªÉ’ असा मजकू र क्तलहून ते ददनांक --------------------------

पयगन्त पोहोचतील अशा बेताने संचालनालयास सादर करावेत. u
अजग संघटनेमार्ग त असल्यास खालील माक्तहती द्यावी.
अ
ब
क
ड

क्तशर्ारस करणाऱ्या राज्यसंघटनेचे नाव व संपूणग पत्ता.
राज्य संघटनेस भारतीय संघटनेची मान्यता असल्याबाबतचे

होय/नाही.

प्रमाणपत्र जोडले आहे काय?
संघटनेस संलग्न असलेल्या क्तजल्हा संघटनांची संख्या व नावे
(यादी सोबत जोडावी)
कायगकारी सक्तमतीच्या ठरावाची प्रत क्रमांक व ददनांक.
(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(8)
संघटनेच्या सक्तचवाने खालील क्तवहीत नमुन्यात मागगदशगकाच्या कामक्तगरीचा वैयक्तिक तपक्तशल प्रमाक्तणत करावा.
अ.क्रं.

स्पधेचे नाव

स्पधेचा स्तर

ठठकाण

कालावधी

(अक्तधक माक्तहती असल्यास स्वतंत्र पठरक्तशष्टामध्ये सादर करावी )
ददनांक :

संघटनेच्या सक्तचवांची स्वाक्षरी

ठठकाण :

संपूणग नाव (रबरी क्तशक्क्यासह)
अजागसोबत संघटनेने पुढील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.
1.

क्रीडा मागगदशगकाचा मूळ अजग.

2.

कायगकारी सक्तमतीने संमत के लेल्या ठरावाची प्रत.

3.

राज्य संघटनेस भारतीय संघटनेची मान्यता असल्याबाबतच्या प्रमाणपत्राची सत्यप्रत.

पान क्रं.(9)
महाराष्ट्र शासन
क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय

महाराष्ट्र शासन
क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय

महाराष्ट्र शासन
क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय दादोजी कोंडदेव

दादोजी कोंडदेव पुरस्कार सन 200  200

दादोजी कोंडदेव पुरस्कार सन 200  200

पुरस्कार सन 200  200

ब्लेझरबाबत माक्तहती

स्थळप्रत

पोच पावती.

मागगदशगकाचे ब्लेझरचे माप
लांबी ---------------------------------------

मागगदशगकाचे नांव :-

मागगदशगकाचे नांव :-

खेळ

खेळ

:-

:-

छाती --------------------------------------ख ांदे ---------------------------------------

अजग प्राप्त झाल्याचा
ददन ांक व वेळ

:-

आवक क्रमांक

:-

अजग प्राप्त झाल्याचा
ददन ांक व वेळ

:-

आवक क्रमांक

:-

एकु ण आवश्यक कापड.
-------------- मीटर ------------------ सें.मी.

( आवक क्तलपीकाची स्वाक्षरी व क्तशक्का )

( आवक क्तलपीकाची स्वाक्षरी व क्तशक्का )

पान क्रं.(1)

महाराष्ट्र शासन
क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे.
क्तशवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (अपंग खेळाडू )
अजागचा नमुना
खेळ/क्रीडा प्रकार :

पुरस्कार वषग :

वैयक्तिक/संघटनेमार्ग त

1

अ

खेळाडू चे संपूणग नाव

मराठी

(आडनाव प्रथम)
इं ग्रजी

ब

जन्मतारीख

ददनांक

मक्तहना

वषग

(जन्मतारखेच्या दाखल्याची सत्यप्रत सोबत जोडावी)

क

शैक्षक्तणक अहगता

(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(2)
ड

क्तनवासाचा संपूणग पत्ता
व दुरध्वनी क्रमांक

इ

नोकरी/ व्यवसायाचे स्वरुप
(हुद़दा व पदनामासह)

र्

कायागलयाचा पत्ता व दुरध्वनी क्रमांक

ग

ईमेल पत्त

अपंगत्वाचे स्वरुप व प्रमाण (सक्षम अक्तधकाऱ्याचे प्रमाणपत्र सोबत
2.

जोडावे )
ज्या खेळामधील पुरस्कारासाठी अजग करण्यात आला आहे, त्या

3.

खेळाच्या राज्य अलजक्यपद स्पधेमध्ये खेळावयास सुरुवात के ल्याचे
वषग.
प्रत्येक स्पधेतील कामक्तगरीबाबतच्या प्रमाणपत्राची सत्यप्रत जोडावी.
प्रमाणपत्रांची एकू ण संख्या -------------(अंकी)----------(अक्षरी)----------

4.

खेळाडू ची, गत पाच वषागतील कामक्तगरीबाबतची माक्तहती पुढील नमुन्यात सादर करावी.
(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(3)
अपंग खेळाडू च्या गत पाच वषागतील कागक्तगरी तपशील
(अ) आंतराष्ट्रीय
वषग

पक्तहले

स्पधेचे नाव

ठठकाण

संघ/ खेळाडू ने
स्पधेत प्राप्त के लेले
स्थान

खेळाडू च्या क्रीडा मागगदशगकाचे नांव,पत्ता
व मागगदशगनाचा कालावधी

खेळाडू ने के लेल्या नवीन उच्ांकाबाबतची
माक्तहती
उच्ांकाचे
स्पधेचे प्रमाणपत्र
स्वरुप
जोडले आहे काय
होय/नाही.

नांव :
पत्ता :

सन

कालावधी :
दुसरे

नांव :
पत्ता :

सन

कालावधी :
क्ततसरे

नांव :
पत्ता :

सन

कालावधी :
चौथे

नांव :
पत्ता :

सन

कालावधी :
पाचवे

सन

स्पधाग : (आंतरराष्ट्रीय पॅरा ऑललक्तपक संघटनेददारा आयोक्तजत)

नांव :
पत्ता :
कालावधी :
(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(4)
(ब) राष्ट्रीय
वषग

पक्तहले

स्पधेचे नाव

ठठकाण

संघ/ खेळाडू ने
स्पधेत प्राप्त के लेले
स्थान

खेळाडू च्या क्रीडा मागगदशगकाचे नांव,पत्ता
व मागगदशगनाचा कालावधी

खेळाडू ने के लेल्या नवीन उच्ांकाबाबतची
माक्तहती
उच्ांकाचे
स्पधेचे प्रमाणपत्र
स्वरुप
जोडले आहे काय
होय/नाही.

नांव :
पत्ता :

सन

कालावधी :
दुसरे

नांव :
पत्ता :

सन

कालावधी :
क्ततसरे

नांव :
पत्ता :

सन

कालावधी :
चौथे

नांव :
पत्ता :

सन

कालावधी :
पाचवे

सन

अलजक्यपद स्पधाग (नॅशनल पॅरा ऑललक्तपक कक्तमटी इं क्तडयाददार आयोक्तजत)

नांव :
पत्ता :
कालावधी :
(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(5)
(क) राज्य
वषग

पक्तहले

स्पधेचे नाव

ठठकाण

संघ/ खेळाडू ने
स्पधेत प्राप्त के लेले
स्थान

खेळाडू च्या क्रीडा मागगदशगकाचे नांव,पत्ता
व मागगदशगनाचा कालावधी

खेळाडू ने के लेल्या नवीन उच्ांकाबाबतची
माक्तहती
उच्ांकाचे
स्पधेचे प्रमाणपत्र
स्वरुप
जोडले आहे काय
होय/नाही.

नांव :
पत्ता :

सन

कालावधी :
दुसरे

नांव :
पत्ता :

सन

कालावधी :
क्ततसरे

नांव :
पत्ता :

सन

कालावधी :
चौथे

नांव :
पत्ता :

सन

कालावधी :
पाचवे

सन

अलजक्यपद स्पधाग. (महाराष्ट्र राज्य पॅरा ऑललक्तपक संघटनेददारा आयोक्तजत)

नांव :
पत्ता :
कालावधी :
(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(6)
5)

महाराष्ट्र राज्यात सलग 15 वषे वास्तव्य असल्याबाबत
सक्षम अक्तधकाऱ्याच्या अक्तधवास प्रमाणपत्राची प्रत जोडली आहे काय?
होय/नाही
1) मी असे जाहीर करतो की, उपरोि तपक्तशल हा माझ्या माक्तहतीप्रमाणे अचूक असून त्यात कोणतीही संददग्धता नाही.
2) मी या पुरस्कारासाठी कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणणार नाही.

ददनांक :

खेळाडू ची स्वाक्षरी ---------------------------------

ठठकाण :

संपूणग नाव (----------------------------------------)
अजागसोबत खेळाडू ने पुढीलप्रमाणे कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.
1)

अजागत उल्लेख के लेल्या खेळाडू ंच्या कामक्तगरीबाबतच्या पाचही वषागच्या प्रमाणपत्राच्या राजपक्तत्रत अक्तधकाऱ्याने प्रमाक्तणत के लेल्या झेरॉक्स प्रती.
(अक्तधकृ त प्रमाणपत्राखेरीज अन्य प्रमाणपत्रे जोडू नयेत)

2)

अपंगत्वाचे सक्षम अक्तधका-याचे प्रमाणपत्र सोबत जोडणे आवश्यक आहे

3)

महाराष्ट्र राज्यात सलग पंधरा वषे वास्तव्य असल्याचे सक्षम अक्तधकाऱ्याचे अक्तधकाऱ्याचे अक्तधवास प्रमाणपत्र.

4)

३x४ से.मी.आकाराची पाच रं गीत छायाक्तचत्रे, छायाक्तचत्राच्या मागील बाजूस नाव व खेळ नमूद करावे.

5)

अजग करतेवेळी अजागत नमूद के लेली प्रमाणपत्रे वषगक्तनहाय व क्रमांकानुसार पृष्ांदकत करुन सादर करावीत ़ऺ

6)

खेळाडू ने/संघटनेने पुरस्कार अजग व संबंक्तधत कागदपत्रे मोहोरबंद क्तलर्ार्यात घालून व त्यावर ‘MÉÉä{ÉxÉÒªÉ’ असा मजकू र क्तलहून ते ददनांक ------------------------पयगन्त पोहोचतील अशा बेताने संचालनालयास सादर करावेत. u

अजग संघटनेमार्ग त असल्यास खालील माक्तहती द्यावी.
अ

क्तशर्ारस करणाऱ्या राज्यसंघटनेचे नाव व संपूणग पत्ता.
ब

राज्य संघटनेस भारतीय राष्ट्रीय पॅरा ऑललक्तपक कक्तमटीची मान्यता

होय/नाही.

असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र जोडले आहे काय?

क

संघटनेस संलग्न असलेल्या क्तजल्हा संघटनांची संख्या व नावे

ड

कायगकारी सक्तमतीच्या ठरावाचा क्रमांक व ददनांक

स्वतंत्र यादी सोबत जोडावी

(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(7)
प्रपत्र ‘अ’
क्तशवछत्रपती पुरस्कार (अपांग खेळ डु ) क्तनयमावली-क्तनयम 6(4)(क) पहा)

1)

खेळाडू चे नांव : कु मार/कु मारी/श्री/श्रीमती

2)

पत्ता :

3)

खेळाचा प्रकार :

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

अ.
क्रं.

स्पधेचे नांव

स्पधेचा स्तर

ठठकाण

कालावधी

स्पधेतील कामक्तगरी
प्रथम/क्तददतीय/तृतीय

स्पधाग अक्तधकृ त अलजक्यपद स्पधाग आहे ककवा

1

2

3

4

5

6

7

नाही,याबाबतचे स्वयंस्पष्ट अक्तभप्राय

1
2
3
4
5
6
7
8
(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(8)
प्रमाणपत्र
प्रमाक्तणत करण्यात येते की, कु मार/कु मारी/श्री/श्रीमती.------------ -------------------------------------------------------------------------------------------खेळाडू नोंदणी
क्रं.-------------------------------हे/ या ---------------------------------- या खेळाचा खेळाडू असून या खेळास (खेळाचे नाव क्तलहावे) --------------------------------------------------- पॅरा
ऑललक्तपक कक्तमटी ऑर् इं क्तडया/महाराष्ट्र राज्य पॅरा ऑललक्तपक संघटनेची मान्यता आहे. कु मार/कु मारी/श्री/श्रीमती -------------------------------------------------------------------यांनी
अजागमध्ये नमूद के लेली कामक्तगरी संघटनेच्या कागदपत्रांनुसार बरोबर आहे/नाही.
कु मार/कु मारी/श्री/श्रीमती ------------------------------------------------------------हे/ या क्तशवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारासाठी अजग करण्यास पात्र आहेत/ नाहीत.
स्थळ :
ददनांक :
संघटनेची मोहोर
( स्वाक्षरी )
सक्तचव
संघटनेचे नाव
टीप :

( स्वाक्षरी )
अध्यक्ष
संघटनेचे

(1)

अपात्र प्रमाक्तणत के लेल्या खेळाडू बाबतची स्वयंस्पष्ट कारणमीमांसा स्वतंत्र कागदावर संघटनेचे सक्तचव व अध्यक्ष यांच्या सहीक्तशक्क्याक्तनशी देण्यात यावी.

(2)

लागू असेल तेथे ( √ ) अशी खूण करावी.

नाव

अजाग सोबत पुढील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.
1.

खेळाडू चा मूळ अजग.

2.

कायगकारी सक्तमतीने संमत के लेल्या ठरावाची प्रत.

3.

राज्य संघटनेस पॅरा ऑललक्तपक कक्तमटी ऑर् इं क्तडयाची मान्यता असल्याबाबतच्या प्रमाणपत्राची सत्यप्रत.

(कृ पया

पुढे पहावे)

पान क्रं.(9)
महाराष्ट्र शासन

महाराष्ट्र शासन

महाराष्ट्र शासन

क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय क्तशवछत्रपती राज्य क्रीडा

क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय क्तशवछत्रपती राज्य क्रीडा

क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय क्तशवछत्रपती राज्य क्रीडा

(अपंग खेळाडू )

(अपंग खेळाडू )

(अपंग खेळाडू )

पुरस्कार सन 20

 20

पुरस्कार सन 20

ब्लेझरबाबत माक्तहती
खेळाडू चे ब्लेझरचे माप
लांबी ---------------------------------------

 20

पुरस्कार सन 20

स्थळप्रत

पोच पावती.

खेळाडू चे नांव :-

खेळाडू चे नांव :-

खेळ

खेळ

:-

 20

:-

छाती --------------------------------------ख ांदे ---------------------------------------

अजग प्राप्त झाल्याचा
ददन ांक व वेळ

:-

आवक क्रमांक

:-

अजग प्राप्त झाल्याचा
ददन ांक वेळ

:-

एकु ण आवश्यक कापड.
-------------- मीटर ------------------ सें.मी.

( आवक क्तलपीकाची स्वाक्षरी व क्तशक्का )

आवक क्रमांक

:-

( आवक क्तलपीकाची स्वाक्षरी व क्तशक्का )

पान क्रं.(1)

महाराष्ट्र शासन
क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे.
क्तशवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (क्रीडा कायगकते/संघटक)/ क्तजजामाता राज्य क्रीडा पुरस्कार (क्रीडा कायगकते/संघटक)
अजागचा नमुना
पुरस्कार वषग :

1

अ

क्रीडा कायगकते/संघटक यांचे संपूणग नाव
(आडनाव प्रथम)
जन्मतारीख

ब

(जन्मतारखेच्या दाखल्याची सत्यप्रत सोबत जोडावी)

क

शैक्षक्तणक अहगता

मराठी
इं ग्रजी
ददनांक

मक्तहना

वषग

(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(2)
क्तनवासाचा संपूणग पत्ता
व दुरध्वनी क्रमांक
ड

इ

नोकरी/ व्यवसायाचे स्वरुप
(हुद्दार व पदनामासह)

र्

कायागलयाचा पत्ता व दुरध्वनी क्रमांक

ग

ईमेल पत्त .

कायगकते/संघटक म्हणून काम सुरु करण्याचे वषग
2.

(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(3)
(अ) संघटनात्मक
(1)

कायागचा तपशील :

क्रीडा संघटनांची बांधणी
संस्थांचा नोंदणी क्रमांक

स्थापन के लेल्या/पदाक्तधकारी असलेल्या संघटनांची
नावे

1

मुंबई
क्तवश्र्वस्त

संस्था
नोंदणी

अक्तधक्तनयम,

अक्तधक्तनयम,

1950

1860

2

3

अजगदाराने संस्थेमध्ये धारण
के लेले पद

कालावधी

4

5

(प्रत्येक पानावर अक्तधक माक्तहती असल्यास स्वतंत्र पृष् जोडावे)

सदर संस्थेच्या क्तवद्यमान सक्तचवांचे
प्रमाणपत्र जोडले आहे काय? (होय/नाही)

6

(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(4)
(2)

क्रीडा स्पधागचे आयोजन
अक्तधकृ त खेळांच्य भरक्तवलेल्या क्रीडा स्पधांची
नावे,क्तजल्हा,क्तवभाग,राज्य,आंतरक्तवद्यापीठ,

स्थळ

कालावधी

राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय.

1

2

मान्यताप्राप्त वठरष् क्रीडा
संघटनेने स्पधेसाठी ददलेल्या
परवानगीची प्रत सोबत जोडली

स्पधेचे आयोजन करणाऱ्या मान्यताप्राप्त क्रीडा
संघटनेने सदर स्पधेतील अजगदाराचा सहभाग

आहे काय?

प्रत जोडावी.

4

5

3

(प्रत्येक पानावर अक्तधक माक्तहती असल्यास स्वतंत्र पृष् जोडावे)

प्रमाक्तणत के ला आहे काय?

(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(5)
(ब) क्तवकासात्मक
(1)

कायग :

क्रीडांगणे तयार करणे
अजगदाराने क्तवकक्तसत
के लेल्या दक्रडांगणाचे नाव

सदहे नंबर

स्थळ

क्रीडांगणाबाबत अक्तनयक्तमतता
उद्भवली असल्यास क्ततचे स्वरुप *

सदर क्रीडांगणाच्या क्तवकासासाठी
अजगदाराने ददलेले योगदान

क्रीडांगणाचे क्तवद्यमान
व्यवस्थापनाचे स्तंभ 5 मधील
माक्तहती बाबत प्रमाणपत्र

1

2

3

4

5

6

* या ठठकाणी खालीलपैकी एक बाब नमूद करावी.
अ : शासकीय/खाजगी
ब : संस्थेचा
क : स्थाक्तनक
ड : असे

जक्तमनीवर अक्ततक्रमण करुन क्रीडांगण तयार के ले आहे.
मालकी हक्क नसलेल्या जागेवर क्रीडांगण तयार के ले आहे.
क्तवकास आराखडयातील तरतुदीशी क्तवसंगतठरत्या क्रीडांगण तयार के ले आहे.
काहीही घडलेले नाही.

(प्रत्येक पानावर अक्तधक माक्तहती असल्यास स्वतंत्र पृष् जोडावे)

(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(6)
(2)

व्यायामशाळा बांधणे :

बांधलेल्या
व्यायामशाळे चे नाव

सदहे नंबर

1

2

स्थळ

व्यायामशाळे चे
चौ.मी.मध्ये
क्षेत्रर्ळ
लांबी व रुं दीसह

क्तनधी
उभारवण्याचा
स्त्रोत

4

5

3

व्यायामशाळा
बांधकामाबाबत
अक्तनयक्तमतता उद्भवली

व्यायामशाळे च्या
क्तवद्यमान व्यवस्थापनाने

असल्यास क्ततचे स्वरुप *

सदर व्यायामशाळे च्या
बांधकामामध्ये अजगदाराचे
योगदान

माक्तहतीबाबत प्रमाणपत्र

6

7

8

स्तंभ 7 मधील

* या ठठकाणी खालीलपैकी एक बाब नमूद करावी.
अ : शासकीय/खाजगी
ब : संस्थेचा
क : स्थाक्तनक
ड : असे

जक्तमनीवर अक्ततक्रमण करुन व्यायामशाळा बांधली आहे.
मालकी हक्क नसलेल्या जागेवर व्यायामशाळा बांधली आहे.
क्तवकास आराखडयातील तरतुदीशी क्तवसंगतठरत्या व्यायामशाळा बांधली आहे.
काहीही घडलेले नाही.

(प्रत्येक पानावर अक्तधक माक्तहती असल्यास स्वतंत्र पृष् जोडावे)

(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(7)
(3)

क्रीडा मंडळाची स्थापना
क्रीडा मंडळाचा नोंदणी क्रमांक
स्थापन के लेल्या
क्रीडा मंडळाची नावे

1

स्थळ

2

क्तवश्र्वस्त संस्था

संस्था नोंदणी

अक्तधक्तनयम,

अक्तधक्तनयम,

1950

1860

3

4

स्तंभ 1 मधील क्रीडा मंडळाच्या क्तवद्यमान
सदर क्रीडा मंडळ स्थापन
करण्यामध्ये अजगदाराचे योगदार

व्यवस्थापनाचे स्तंभ 5 मधील

5

6

(प्रत्येक पानावर अक्तधक माक्तहती असल्यास स्वतंत्र पृष् जोडावे)

माक्तहतीबाबत प्रमाणपत्र

(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(8)
(क) क्रीडा

प्रचार व प्रसार

अजगदाराने भाग
घेतलेल्या चचागसत्र/पठरसंवाद
प्रात्यक्तक्षकाचे नाव

स्थळ

1

2

कालावधी / ददनांक

अजगदाराने पार पाडलेल्या जबाबदारीचे
स्वरुप

आयोजन करणा-या संस्थेच्या क्तवद्यमान
व्यवस्थापनाचे स्तंभ 4 मधील माक्तहतीबाबत
प्रमाणपत्र

3

4

(प्रत्येक पानावर अक्तधक माक्तहती असल्यास स्वतंत्र पृष् जोडावे)

5

(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(9)
(2)

पुस्तक प्रकाशन

अजगदाराने क्तलक्तहलेल्या/ संपाददत के लेल्या क्रीडा प्रचार व
प्रसाराबाबतच्या पुस्तकाचे नांव

पुस्तक प्रकाशनाचे वषग व प्रकाशन संस्था

1

2

पुस्तकाची प्रत सादर के ली आहे काय?
होय/ नाही.

(प्रत्येक पानावर अक्तधक माक्तहती असल्यास स्वतंत्र पृष् जोडावे)

3

(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(10)
(3)

क्रीडाक्तवषयक लेखन व भाषण

अजगदाराने प्रक्तसध्दी माध्यमाददारे
के लेले क्रीडा प्रचार व प्रसाराचे कायग

प्रक्तसध्दी माध्यमाचे नाव

प्रक्तसध्दीचा कालावधी

प्रक्तसध्द/प्रसाठरत माक्तहतीचे
स्वरुप

कात्रणाची प्रत जोडली
आहे काय?

आकाशवाणी/ दूरदशगन/ इतर
चॅनेलवरील प्रसारणबाबत
प्रमाणपत्र सादर के ले आहे काय?

1

2

3

4

5

6

अ) लेख

ब) भाषण

(प्रत्येक पानावर अक्तधक माक्तहती असल्यास स्वतंत्र पृष् जोडावे)

(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(11)
इतर : क्तनवड सक्तमती सदस्य,पंच,सरपंच वा इतर प्रकारे के लेले काम.
राज्य/राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय खुल्या गटाच्या अलजक्यपद स्पधागमध्ये क्तनवड
सक्तमती सदस्य/पंच/सरपंच/सामना अक्तधकारी/ वेळाक्तधकारी/ गुणलेखक

स्पधेचे ठठकाण

/व्यवस्थापक म्हणून कामक्तगरी के लेल्या स्पधांची नावे

(प्रत्येक पानावर अक्तधक माक्तहती असल्यास स्वतंत्र पृष् जोडावे)

कालावधी

संबंक्तधत खेळाच्या संघटनेने ददलेल्या
प्रमाणपत्राची प्रत सोबत जोडली आहे काय?

(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(12)

1) मी असे जाहीर करतो की, उपरोि तपक्तशल हा माझ्या माक्तहतीप्रमाणे अचूक असून त्यात कोणतीही संददग्धता नाही.
2) मी या पुरस्कारासाठी कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणणार नाही.
ददनांक :

खेळाडू ची स्वाक्षरी ---------------------------------

ठठकाण :

संपूणग नाव (----------------------------------------)

अजागसोबत खेळाडू ने पुढीलप्रमाणे कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.
1)

अजागत उल्लेख के लेल्या अजगदाराच्या कामक्तगरीबाबतच्या प्रमाणपत्राच्या राजपक्तत्रत अक्तधकाऱ्याने प्रमाक्तणत के लेल्या झेरॉक्स प्रती.
(अक्तधकृ त प्रमाणपत्राखेरीज अन्य प्रमाणपत्रे जोडू नयेत)

2)

महाराष्ट्र राज्यात सलग पंधरा वषे वास्तव्य असल्याचे सक्षम अक्तधकाऱ्याचे अक्तधकाऱ्याचे अक्तधवास प्रमाणपत्र.

3)

३x४ से.मी.आकाराची पाच रं गीत छायाक्तचत्रे, छायाक्तचत्राच्या मागील बाजूस नाव व खेळ नमूद करावे.

4)

अजग करतेवेळी अजागत नमूद के लेली प्रमाणपत्रे वषगक्तनहाय व क्रमांकानुसार पृष्ांदकत करुन सादर करावीत ़ऺ

5)

अजगदाराने पुरस्कार अजग व संबंक्तधत कागदपत्रे मोहोरबंद क्तलर्ार्यात घालून व त्यावर ‘MÉÉä{ÉxÉÒªÉ’ असा मजकू र क्तलहून ते ददनांक -------------------------

पयगन्त पोहोचतील अशा बेताने संचालनालयास सादर करावेत.

(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(13)

महाराष्ट्र शासन
क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय
क्तशवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार

महाराष्ट्र शासन
क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय
क्तशवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार

महाराष्ट्र शासन
क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय
क्तशवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार

सन 200  200

सन 200  200

सन 200  200

ब्लेझरबाबत माक्तहती

स्थळप्रत

पोच पावती.

क्रीडा कायगकताग/ संघटकाचे ब्लेझरचे माप
लांबी ---------------------------------------

क्रीडा कायगकताग/ संघटकाचे नांव :-

क्रीडा कायगकताग/ संघटकाचे नांव :-

खेळ

खेळ

:-

:-

छाती --------------------------------------ख ांदे ---------------------------------------

अजग प्राप्त झाल्याचा
ददन ांक व वेळ

:-

आवक क्रमांक

:-

अजग प्राप्त झाल्याचा
ददन ांक व वेळ

:-

आवक क्रमांक

:-

एकु ण आवश्यक कापड.
-------------- मीटर ------------------ सें.मी.

( आवक क्तलपीकाची स्वाक्षरी व क्तशक्का )

( आवक क्तलपीकाची स्वाक्षरी व क्तशक्का )

पान क्रं.(1)

महाराष्ट्र शासन
क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे.
क्तशवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (खेळाडू )
अजागचा नमुना
खेळ/क्रीडा प्रकार :

पुरस्कार वषग :

वैयक्तिक/संघटनेमार्ग त :

1

अ

खेळाडू चे संपूणग नाव
(आडनाव प्रथम)

ब

जन्मतारीख

मराठी
इं ग्रजी

ददनांक

मक्तहना

वषग

(जन्मतारखेच्या दाखल्याची सत्यप्रत सोबत जोडावी)

क

शैक्षक्तणक अहगता

(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(2)
ड

क्तनवासाचा संपूणग पत्ता
व दुरध्वनी क्रमांक

इ

नोकरी/ व्यवसायाचे स्वरुप
(हुद़दा व पदनामासह)

र्

कायागलयाचा पत्ता व दुरध्वनी क्रमांक

ग

ईमेल पत्ता

ज्या खेळामधील पुरस्कारासाठी अजग करण्यात आला आहे, त्या
2.

खेळाच्या राज्य अलजक्यपद स्पधेमध्ये खेळावयास सुरुवात के ल्याचे
वषग.

प्रत्येक स्पधेतील कामक्तगरीबाबतच्या प्रमाणपत्राची सत्यप्रत जोडावी.
प्रमाणपत्रांची एकू ण संख्या -------------(अंकी)----------(अक्षरी)---------3.

खेळाडू ची, गत पाच वषागतील कामक्तगरीबाबतची माक्तहती पुढील नमुन्यात सादर करावी.
(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(3)
खेळाडू च्या गत पाच वषागतील कागक्तगरी तपशील
(अ) आंतराष्ट्रीय
वषग

पक्तहले

स्पधेचे नाव

ठठकाण

संघ/ खेळाडू ने
स्पधेत प्राप्त के लेले
स्थान

खेळाडू ने के लेल्या नवीन उच्ांकाबाबतची माक्तहती
खेळाडू च्या क्रीडा मागगदशगकाचे नांव,
पत्ता व मागगदशगनाचा कालावधी

उच्ांकाचे
स्वरुप

स्पधेचे प्रमाणपत्र
जोडले आहे काय
होय/नाही.

नांव :
पत्ता :

सन

कालावधी :
दुसरे

नांव :
पत्ता :

सन

कालावधी :
क्ततसरे

नांव :
पत्ता :

सन

कालावधी :
चौथे

नांव :
पत्ता :

सन

कालावधी :
पाचवे

सन

स्पधाग :

नांव :
पत्ता :
कालावधी :
(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(4)
(ब) राष्ट्रीय

वषग

पक्तहले

अलजक्यपद स्पधाग

स्पधेचे नाव

ठठकाण

संघ/ खेळाडू ने
स्पधेत प्राप्त के लेले
स्थान

खेळाडू ने के लेल्या नवीन उच्ांकाबाबतची माक्तहती
खेळाडू च्या क्रीडा मागगदशगकाचे नांव,पत्ता व
मागगदशगनाचा कालावधी

उच्ांकाचे
स्वरुप

स्पधेचे प्रमाणपत्र
जोडले आहे काय
होय/नाही.

नांव :
पत्ता :

सन

कालावधी :
दुसरे

पत्ता :

सन

कालावधी :
क्ततसरे

नांव :
पत्ता :

सन

कालावधी :
चौथे

नांव :
पत्ता :

सन

कालावधी :
पाचवे

सन

नांव :

नांव :
पत्ता :
कालावधी :
(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(5)
(क) राज्य

वषग

पक्तहले

अलजक्यपद स्पधाग.

स्पधेचे नाव

ठठकाण

संघ/ खेळाडू ने
स्पधेत प्राप्त के लेले
स्थान

खेळाडू ने के लेल्या नवीन उच्ांकाबाबतची माक्तहती
खेळाडू च्या क्रीडा मागगदशगकाचे नांव,
पत्ता व मागगदशगनाचा कालावधी

उच्ांकाचे
स्वरुप

स्पधेचे प्रमाणपत्र
जोडले आहे काय
होय/नाही.

नांव :
पत्ता :

सन

कालावधी :
दुसरे

नांव :
पत्ता :

सन

कालावधी :
क्ततसरे

नांव :
पत्ता :

सन

कालावधी :
चौथे

नांव :
पत्ता :

सन

कालावधी :
पाचवे
सन

नांव :
पत्ता :
कालावधी :
(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(6)
(ड) भारतीय

वषग

पक्तहले

ऑललक्तपक संघटनेददारा आयोक्तजत राष्ट्रीय खेळ ( NATIONAL GAMES )

स्पधेचे नाव

ठठकाण

संघ/ खेळाडू ने
स्पधेत प्राप्त के लेले
स्थान

खेळाडू ने के लेल्या नवीन उच्ांकाबाबतची माक्तहती
खेळाडू च्या क्रीडा मागगदशगकाचे नांव,
पत्ता व मागगदशगनाचा कालावधी

उच्ांकाचे
स्वरुप

स्पधेचे प्रमाणपत्र
जोडले आहे काय
होय/नाही.

नांव :
पत्ता :

सन

कालावधी :
दुसरे

नांव :
पत्ता :

सन

कालावधी :
क्ततसरे

नांव :
पत्ता :

सन

कालावधी :
चौथे

नांव :
पत्ता :

सन

कालावधी :
पाचवे
सन

नांव :
पत्ता :
कालावधी :
(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(7)
4)

महाराष्ट्र राज्यात सलग 15 वषे वास्तव्य असल्याबाबत
सक्षम अक्तधकाऱ्याच्या अक्तधवास प्रमाणपत्राची प्रत जोडली आहे काय?

होय/नाही

1)

मी असे जाहीर करतो की, उपरोि तपक्तशल हा माझ्या माक्तहतीप्रमाणे अचूक असून त्यात कोणतीही संददग्धता नाही.

2)

मी या पुरस्कारासाठी कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणणार नाही.

ददनांक :

खेळाडू ची स्वाक्षरी ---------------------------------

ठठकाण :

संपूणग नाव (----------------------------------------)

संघटनेची मोहोर :
अजागसोबत खेळाडू ने पुढीलप्रमाणे कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.
1)

अजागत उल्लेख के लेल्या पाचही वषागच्या खेळाडू ंच्या कामक्तगरीबाबतच्या प्रमाणपत्राच्या राजपक्तत्रत अक्तधकाऱ्याने प्रमाक्तणत के लेल्या झेरॉक्स प्रती.
(अक्तधकृ त प्रमाणपत्राखेरीज अन्य प्रमाणपत्रे जोडू नयेत)

2)

महाराष्ट्र राज्यात सलग पंधरा वषे वास्तव्य असल्याचे सक्षम अक्तधकाऱ्याचे अक्तधकाऱ्याचे अक्तधवास प्रमाणपत्र.

3)

३x४ से.मी.आकाराची पाच रं गीत छायाक्तचत्रे, छायाक्तचत्राच्या मागील बाजूस नाव व खेळ नमूद करावे.

4)

अजग करतेवेळी अजागत नमूद के लेली प्रमाणपत्रे वषगक्तनहाय व क्रमांकानुसार पृष्ांदकत करुन सादर करावीत ़ऺ

5)

खेळाडू ने/संघटनेने पुरस्कार अजग व संबंक्तधत कागदपत्रे मोहोरबंद क्तलर्ाफ्यात घालून व त्यावर “गोपननय” असा मजकू र क्तलहून ते ददनांक -------------------------

पयगन्त पोहोचतील अशा बेताने संचालनालयास सादर करावेत.
अजग संघटनेमार्ग त असल्यास खालील माक्तहती द्यावी.
अ
ब

क्तशर्ारस करणाऱ्या राज्यसंघटनेचे नाव व संपूणग पत्ता.
राज्य संघटनेस भारतीय संघटनेची मान्यता असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र जोडले

होय/नाही.

आहे काय?

क

संघटनेस संलग्न असलेल्या क्तजल्हा संघटनांची संख्या व नावे

ड

कायगकारी सक्तमतीच्या ठरावाचा क्रमांक व ददनांक

स्वतंत्र यादी सोबत जोडावी

(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(8)
प्रपत्र “अ”
क्तशवछत्रपती पुरस्कार (अपांग खेळ डु ) क्तनयमावली-क्तनयम 6(4)(क) पहा)
1)

खेळाडू चे नांव : कु मार/कु मारी/श्री/श्रीमती

2)

पत्ता :

3)

खेळाचा प्रकार :

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

अ.
क्रं.

स्पधेचे नांव

स्पधेचा स्तर

ठठकाण

1

2

3

4

स्पधाग अक्तधकृ त अलजक्यपद स्पधाग आहे

कालावधी

स्पधेतील कामक्तगरी
प्रथम/क्तददतीय/तृतीय

ककवा नाही,याबाबतचे स्वयंस्पष्ट अक्तभप्राय

5

6

7

1
2
3
4
5
6
7
8
(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(9)
प्रमाणपत्र
प्रमाक्तणत करण्यात येते की, कु मार/कु मारी/श्री/श्रीमती.----------------------------------------------------------------------- --------------------------------------खेळाडू नोंदणी
क्रं.-------------------------------हे/ या ---------------------------------- या खेळाचा खेळाडू असून या खेळास भारतीय (खेळाचे नाव क्तलहावे) ------------------------------------------महासंघाची/
महाराष्ट्र ऑललक्तपक असोक्तशएशनची/भारतीय ऑललक्तपक असोक्तशएशनची मान्यता आहे. कु मार/कु मारी/श्री/श्रीमती -----------------------------------------------------------------यांनी अजागमध्ये नमूद
के लेली कामक्तगरी संघटनेच्या कागदपत्रांनुसार बरोबर आहे/नाही.
कु मार/कु मारी/श्री/श्रीमती ------------------------------------------------------------हे/ या क्तशवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारासाठी अजग करण्यास पात्र आहेत/ नाहीत.
स्थळ :
ददनांक :
संघटनेची मोहोर :
( स्वाक्षरी )
सक्तचव
संघटनेचे नाव
टीप :

( स्वाक्षरी )
अध्यक्ष
संघटनेचे

(1)

अपात्र प्रमाक्तणत के लेल्या खेळाडू बाबतची स्वयंस्पष्ट कारणमीमांसा स्वतंत्र कागदावर संघटनेचे सक्तचव व अध्यक्ष यांच्या सहीक्तशक्क्याक्तनशी देण्यात यावी.

(2)

लागू असेल तेथे (√ ) अशी खूण करावी.

नाव

अजाग सोबत पुढील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.
1. खेळाडू चा मूळ अजग.
2. कायगकारी सक्तमतीने संमत के लेल्या ठरावाची प्रत.
3. राज्य संघटनेस पॅरा ऑललक्तपक कक्तमटी ऑर् इं क्तडयाची मान्यता असल्याबाबतच्या प्रमाणपत्राची सत्यप्रत.

(कृ पया

पुढे पहावे)

पान क्रं.(10)
महाराष्ट्र शासन क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय क्तशवछत्रपती
राज्य क्रीडा

महाराष्ट्र शासन क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय क्तशवछत्रपती
राज्य क्रीडा

महाराष्ट्र शासन क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय
क्तशवछत्रपती राज्य क्रीडा

(खेळाडू )

(खेळाडू )

(खेळाडू )

पुरस्कार सन 200  200

पुरस्कार सन 200  200

पुरस्कार सन 200  200

ब्लेझरबाबत माक्तहती

स्थळप्रत

पोच पावती.

खेळाडू च्या ब्लेझरचे माप
लांबी ---------------------------------------

खेळाडू चे नांव :-

खेळाडू चे नांव :-

खेळ

खेळ

:-

:-

छाती --------------------------------------ख ांदे ---------------------------------------

अजग प्राप्त झाल्याचा
ददन ांक व वेळ

:-

अजग प्राप्त झाल्याचा
ददन ांक व वेळ

:-

एकु ण आवश्यक कापड.
-------------- मीटर ------------------ सें.मी.

आवक क्रमांक

:-

( आवक क्तलपीकाची स्वाक्षरी व क्तशक्का )

आवक क्रमांक

:-

( आवक क्तलपीकाची स्वाक्षरी व क्तशक्का )

पान क्रं.(1)

महाराष्ट्र शासन
क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे.
क्तशवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (साहसी उपक्रमांसाठी)
अजागचा नमुना
खेळ/क्रीडा प्रकार :

पुरस्कार वषग :

वैयक्तिक/संघटनेमार्ग त :

1

अ

खेळाडू चे संपूणग नाव

मराठी

(आडनाव प्रथम)
इं ग्रजी

ब

जन्मतारीख

ददनांक

मक्तहना

वषग

(जन्मतारखेच्या दाखल्याची सत्यप्रत सोबत जोडावी)

क

शैक्षक्तणक अहगता

(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(2)
ड

क्तनवासाचा संपूणग पत्ता
व दुरध्वनी क्रमांक

इ

नोकरी/ व्यवसायाचे स्वरुप
(हुद़दा व पदनामासह)

र्

कायागलयाचा पत्ता व दुरध्वनी क्रमांक

ग

ईमेल पत्ता

ज्या खेळामधील पुरस्कारासाठी अजग करण्यात आला आहे, त्या
2.

खेळाच्या राज्य अलजक्यपद स्पधेमध्ये खेळावयास सुरुवात के ल्याचे
वषग.

प्रत्येक स्पधेतील कामक्तगरीबाबतच्या प्रमाणपत्राची सत्यप्रत जोडावी.
प्रमाणपत्रांची एकू ण संख्या -------------(अंकी)----------(अक्षरी)---------3.

खेळाडू ची, गत पाच वषागतील कामक्तगरीबाबतची माक्तहती पुढील नमुन्यात सादर करावी.
(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(3)
खेळाडू च्या साहसी कागक्तगरी तपशील
अ.
क्रं

साहसी उपक्रमाचे स्वरुप

स्पधाग/उपक्रमाचे
नाव

स्पधाग/ उपक्रमाचा
स्तर

ठठकाण

कालावधी

स्पधाग/उपक्रमातील कामक्तगरी
प्रथम/क्तददतीय/तृतीय

1

2

3

4

5

6

7

(प्रत्येक पानावर अक्तधक माक्तहती असल्यास स्वतंत्र पृष् जोडावे)

(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(4)
खाडी/समुद्र पोहणे

मोक्तहमेचे नांव

कालावधी

1

2

पार के लेले अंतर

मोक्तहमेसाठी
लागलेली कालावधी

मोक्तहमेतील खंड व
क्तवश्रांतीचा कालावधी

प्रत्यक्ष मोक्तहमेसाठी
लागलेला कालावधी

नैसर्गगक प्रक्ततकू लतेची
पातळी व स्वरुप

3

4

5

6

7

(प्रत्येक पानावर अक्तधक माक्तहती असल्यास स्वतंत्र पृष् जोडावे)

(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(5)
क्तगयागरोहण

मोक्तहमेचे नांव

कालावधी

1

2

(मीटसग )

मोक्तहमेसाठी
लागलेली कालावधी

मोक्तहमेतील खंड व
क्तवश्रांतीचा कालावधी

प्रत्यक्ष मोक्तहमेसाठी
लागलेला कालावधी

नैसर्गगक प्रक्ततकू लतेची
पातळी व स्वरुप

3

4

5

6

7

गाठलेली उं ची

(प्रत्येक पानावर अक्तधक माक्तहती असल्यास स्वतंत्र पृष् जोडावे)

(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(6)
क्तशडाच्या होडीतून समुद्र प्रवास

मोक्तहमेचे नांव

कालावधी

अंतर

1

2

3

मोक्तहमेसाठी
लागलेली कालावधी

मोक्तहमेतील खंड व
क्तवश्रांतीचा कालावधी

प्रत्यक्ष मोक्तहमेसाठी लागलेला
कालावधी

नैसर्गगक प्रक्ततकू लतेची पातळी व
स्वरुप

4

5

6

7

(प्रत्येक पानावर अक्तधक माक्तहती असल्यास स्वतंत्र पृष् जोडावे)

(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(7)
सायकलवरुन जगप्रवास

मोक्तहमेचे नांव

कालावधी

1

2

अंतर

मोक्तहमेसाठी
लागलेली कालावधी

मोक्तहमेतील खंड व
क्तवश्रांतीचा कालावधी

प्रत्यक्ष मोक्तहमेसाठी लागलेला
कालावधी

नैसर्गगक प्रक्ततकू लतेची पातळी व
स्वरुप

3

4

5

6

7

(प्रत्येक पानावर अक्तधक माक्तहती असल्यास स्वतंत्र पृष् जोडावे)

(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(8)
इतर साहसी उपक्रम

मोक्तहमेचे नांव

कालावधी

अंतर/संख्या/उं ची/
खोली/वजन/वेळ इ.

1

2

3

मोक्तहमेसाठी
लागलेली
कालावधी

मोक्तहमेतील खंड व
क्तवश्रांतीचा कालावधी

प्रत्यक्ष मोक्तहमेसाठी
लागलेला कालावधी

नैसर्गगक प्रक्ततकू लतेची
पातळी व स्वरुप

इतर क्तवशेष मापने

4

5

6

7

8

(प्रत्येक पानावर अक्तधक माक्तहती असल्यास स्वतंत्र पृष् जोडावे)

(असल्यास)

(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(9)
4)

महाराष्ट्र राज्यात सलग 15 वषे वास्तव्य असल्याबाबत
सक्षम अक्तधकाऱ्याच्या अक्तधवास प्रमाणपत्राची प्रत जोडली आहे काय?

होय/नाही

1)

मी असे जाहीर करतो की, उपरोि तपक्तशल हा माझ्या माक्तहतीप्रमाणे अचूक असून त्यात कोणतीही संददग्धता नाही.

2)

मी या पुरस्कारासाठी कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणणार नाही.

ददनांक :

खेळाडू ची स्वाक्षरी ---------------------------------

ठठकाण :

संपूणग नाव (----------------------------------------)
अजागसोबत खेळाडू ने पुढीलप्रमाणे कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.
1)

अजागत उल्लेख के लेल्या पाचही वषागच्या खेळाडू ंच्या कामक्तगरीबाबतच्या प्रमाणपत्राच्या राजपक्तत्रत अक्तधकाऱ्याने प्रमाक्तणत के लेल्या झेरॉक्स प्रती.
(अक्तधकृ त प्रमाणपत्राखेरीज अन्य प्रमाणपत्रे जोडू नयेत)

2)

महाराष्ट्र राज्यात सलग पंधरा वषे वास्तव्य असल्याचे सक्षम अक्तधकाऱ्याचे अक्तधकाऱ्याचे अक्तधवास प्रमाणपत्र.

3)

३x४ से.मी.आकाराची पाच रं गीत छायाक्तचत्रे, छायाक्तचत्राच्या मागील बाजूस नाव व खेळ नमूद करावे.

4)

अजग करतेवेळी अजागत नमूद के लेली प्रमाणपत्रे वषगक्तनहाय व क्रमांकानुसार पृष्ांदकत करुन सादर करावीत ़ऺ

5)

खेळाडू ने/संघटनेने क्तवशेष पुरस्कारासाठी अजग व संबंक्तधत कागदपत्रे मोहोरबंद क्तलर्ाफ्यात घालून व त्यावर “गोपननय” असा मजकू र क्तलहून ते ददनांक ----------------

पयगन्त पोहोचतील अशा बेताने संचालनालयास सादर करावेत.
अजग संघटनेमार्ग त असल्यास खालील माक्तहती द्यावी.
अ
ब

क्तशर्ारस करणाऱ्या राज्यसंघटनेचे नाव व संपूणग पत्ता.
राज्य संघटनेस भारतीय संघटनेची मान्यता असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र जोडले

होय/नाही.

आहे काय?

क

संघटनेस संलग्न असलेल्या क्तजल्हा संघटनांची संख्या व नावे

ड

कायगकारी सक्तमतीच्या ठरावाचा क्रमांक व ददनांक

स्वतंत्र यादी सोबत जोडावी

(कृ पया पुढे पहावे)

पान क्रं.(10)
महाराष्ट्र शासन क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय क्तशवछत्रपती
राज्य क्रीडा

महाराष्ट्र शासन क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय क्तशवछत्रपती
राज्य क्रीडा

महाराष्ट्र शासन क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय
क्तशवछत्रपती राज्य क्रीडा

(क्तवशेष पुरस्कार)

(क्तवशेष पुरस्कार)

(क्तवशेष पुरस्कार)

पुरस्कार सन 200  200

पुरस्कार सन 200  200

पुरस्कार सन 200  200

ब्लेझरबाबत माक्तहती

स्थळप्रत

पोच पावती.

खेळाडू च्या ब्लेझरचे माप (क्तवशेष पुरस्कार)
लांबी ---------------------------------------

खेळाडू चे ब्लेझरचे माप (क्तवशेष पुरस्कार)

खेळाडू चे ब्लेझरचे माप (क्तवशेष पुरस्कार)

खेळ

खेळ

:-

:-

छाती --------------------------------------ख ांदे ---------------------------------------

अजग प्राप्त झाल्याचा
ददन ांक व वेळ

:-

अजग प्राप्त झाल्याचा
ददन ांक व वेळ

:-

आवक क्रमांक

:-

एकु ण आवश्यक कापड.
-------------- मीटर ------------------ सें.मी.

आवक क्रमांक

:-

( आवक क्तलपीकाची स्वाक्षरी व क्तशक्का )

( आवक क्तलपीकाची स्वाक्षरी व क्तशक्का )

