
प रिश  õõ  ‘‘bb÷÷’’  अजाचाअजाचा  नमुनानमुना  

डाडा  वव  यवुकयवुक  सवेासवेा  सचंालनालयसचंालनालय,,  महारामहारा   रा यरा य,,पणुेपणुे  
डाडा  िश कांसाठीिश कांसाठी  िश णिश ण  िशिबराचेिशिबराचे  आयोजनआयोजन  

((  रा य तररा य तर  मा टसमा टस  ेनसेनस  े नगे नग  ))  

((  शासनशासन  िनणयिनणय  मांकमांक  ::  रा धोरा धो  ––  22001122//  .. ..225500  //  1122  // यूसेयूसे  --22))  

सनसन  2200          --  2200  
अअ.. ..  बाबबाब  तपिशलतपिशल  
11..  डाडा  िश किश क  //  िशि केचेिशि केचे  संपुणसंपुण  नावनाव,,    

मोबाईलमोबाईल  मांकमांक  वव  ईई  मेलमेल    
  

  

  
22..  डाडा  शालेचेशालेचे  संपुणसंपुण  नावनाव,,  प ाप ा,,  फोनफोन  नंबरनंबर  वव  

ईई  मेलमेल  
  

  

  

  

  
  
33..  

डाडा  शालेतीलशालेतील  डाडा  िश किश क  //  िशि केचीिशि केची  
िनयुिनयु   दनांकदनांक  वव  एकूणएकूण  िश लकिश लक  सेवासेवा  वषवष  

िनयुिनयु   दनांकदनांक  ::--  

िश लकिश लक  सेवासेवा  वषवष    ::--  
  
44..  

डाडा  िश किश क  //  िशि केचीिशि केची  वैयि कवैयि क  खेळखेळ  वव  
खेळातीलखेळातील  कामिगरीकामिगरी  

खेळाचेखेळाचे  नावनाव  ::--  

िज हािज हा  //  िवभागिवभाग  //रा यरा य  //  रा ीयरा ीय  //  आंतररा ीयआंतररा ीय  
सोबतसोबत  सिव तरसिव तर  मािहतीमािहती  जोड यातजोड यात  यावीयावी  

55..  डाडा  े ातीले ातील  एकूणएकूण  वषाचावषाचा  अनुभवअनुभव    एकूणएकूण  वषवष  ::--  
66..  शै िणकशै िणक  अहताअहता    
  
77..  

डाडा  िवषयकिवषयक  शै िणकशै िणक  अहताअहता  //  कोससकोसस  

((एनएन..आयआय..एसएस  पदिवकापदिवका  कवाकवा  माणपमाणप   //  
इतरइतर  कोससकोसस  इइ.).)    

    

    

    
  
88..  

पंचपंच  प र ाप र ा  माणपमाणप   मािहतीमािहती    
खेळखेळ  वव  वषवष    

िज हािज हा        
रा यरा य      
रा ीयरा ीय      
आंतररा ीयआंतररा ीय      

99..  पंचपंच  //  तांि कतांि क  अिधकारीअिधकारी  याबाबतयाबाबत  साम यातूनसाम यातून  

सहभागसहभाग  घेतलाघेतला  आहेआहे  कायकाय??  अस यासअस यास  तपिशलतपिशल  
जोडावाजोडावा  

होयहोय  //  नाहीनाही  



  
1100..  

िविवधिविवध  िश णिश ण  िशिबरातिशिबरात  सहभागसहभाग  घेतलाघेतला  
आहेआहे  कायकाय??  अस यासअस यास  तपिशलतपिशल  जोडावाजोडावा  

होयहोय  //  नाहीनाही  
िज हा तरिज हा तर    
रा य तररा य तर    
रा ीय तररा ीय तर    
आंतरा ीय तरआंतरा ीय तर    

  
1111..  

यापुवयापुव   डाडा  िवभागिवभाग  कवाकवा  इतरइतर  खा याखा या  
माफतमाफत  मा टसमा टस  टेनरटेनर  हणूनहणून  िश णिश ण  घेतलेघेतले  
आहेआहे..  कायकाय  ??    अस यासअस यास  तपिशलतपिशल  जोडावाजोडावा  

होयहोय  //  नाहीनाही  

िवषयिवषय  ::--  

  
1122..  शालेतीलशालेतील  खेळखेळ  िनहायिनहाय  असले याअसले या  सुिवधासुिवधा    

सोबतसोबत  उपल धउपल ध  मैदानाचामैदानाचा  तपिशलतपिशल  जोडावाजोडावा  
आहतेआहते  //  नाहीतनाहीत  

खेळाचीखेळाची  नावेनावे  ::--    
1133..  शालेचाशालेचा  शालेयशालेय  डाडा  पधाम येपधाम ये  घे यातघे यात  येतयेत  

असले◌ेलाअसले◌ेला  सहभागसहभाग  वव  ािव याबाबतािव याबाबत  मािहतीमािहती  
िज हािज हा  //  िवभागिवभाग  //रा यरा य  //  रा ीयरा ीय  //  आंतररा ीयआंतररा ीय    
सोबतसोबत  सिव तरसिव तर  मािहतीमािहती  जोड यातजोड यात  यावीयावी  

1144..  इतरइतर  मािहतीमािहती    

  

टपटप  ::--  आव यकआव यक  शै िणकशै िणक  वव  डाडा  अहताअहता  इइ..  सा ां कतसा ां कत  माणपमाणप     अजासोबतअजासोबत  जोड यातजोड यात  यावीतयावीत..  

  

मा टरमा टर  ेनरेनर  (( डाडा  िश किश क  //िशि कािशि का  ))  याचंेयाचंे  ित ापित ाप   

  
                मीमी..  ीी..  // ीमतीीमती  //  सौसौ                                                  असेअसे  िल निल न  देतदेत  आहेआहे  कक ,,  रा य तरीयरा य तरीय  मा टरमा टर  ेनरेनर  िश णिश ण  

पुणपुण  झा यानंतरझा यानंतर,,  िज हा तरावरीलिज हा तरावरील  इतरइतर  डाडा  िश किश क  //  िशि कािशि का  यांचेयांचे  िश णिश ण  घे यासाठीघे यासाठी  मीमी  िनयोजीतिनयोजीत  

कालावधीसाठीकालावधीसाठी  उपल धउपल ध  राहीनराहीन,,  तसेचतसेच  वरीलवरील  अजातअजात  नमुदनमुद  केलेलीकेलेली  सवसव  मािहतीमािहती  स यस य  असूनअसून,,  याया  बाबतबाबत  उपरोउपरो   

नमुदनमुद  केले याकेले या  बाबीतबाबीत  अस यताअस यता  अथवाअथवा  खोटीखोटी  मािहतीमािहती  आढळ यासआढळ यास,,  मीमी  वतवत::  शासक यशासक य  कायवाहीसकायवाहीस  पापा   असेलअसेल  

याचीयाची  मलामला  जाणीवजाणीव  आहेआहे..    

  

दनांदनांकक  ::--  

  
थळथळ  

              संपुणसंपुण  नावनाव  वव  वा रीवा री    
  

  



अिभ ायअिभ ाय  //  िशफारसिशफारस  
  

ीी././ ीमतीीमती//  सौसौ                                                                    हेहे                                                                याया  शालेचेशालेचे  डाडा  िश किश क  //  िशि कािशि का  

असूनअसून  यांचीयांची  खेळातीलखेळातील  कामिगरीकामिगरी  वव  यां यायां या  शालेचीशालेची  डाडा  िवषयकिवषयक  गतीगती  उ कृउ कृ   आहेआहे..  यामुळेयामुळे  यांचीयांची  

रा य तरीयरा य तरीय  मा टसमा टस  े नगे नग  ((  िश णिश ण))  साठीसाठी  िशफारसिशफारस  कर यातकर यात  येतयेत  आहेआहे..  

दनांकदनांक  ::--  

थळथळ  ::  

            वा रीवा री  वव  िश ािश ा  िज हािज हा  डाडा  अिधकारीअिधकारी  

  

  

                      वा रीवा री  वव  िश ािश ा  िवभािगयिवभािगय  उपसंचालकउपसंचालक  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  



प रिशप रिश   ‘‘<<ÇÇ’’  अजाचाअजाचा  नमनुानमनुा  

डाडा  वव  यवुकयवुक  सवेासवेा  सचंालनालयसचंालनालय,,  महारामहारा   रा यरा य,,पणुेपणुे  
डाडा  िश कांसाठीिश कांसाठी  िश णिश ण  िशिबराचेिशिबराचे  आयोजनआयोजन  

((  िज हा तरिज हा तर  िशिबरिशिबर  ))  

((  शासनशासन  िनणयिनणय  मांकमांक  ::  रा धोरा धो  ––  22001122//  .. ..225500  //  1122  // यूसेयूसे  --22  ))  

सनसन  2200      --  2200  
अअ.. ..  बाबबाब  तपिशलतपिशल  
11..  डाडा  िश किश क  //  िशि केचेिशि केचे  संपुणसंपुण  नावनाव,,          

  

ज मतारीखज मतारीख    

मोबाईलमोबाईल  मांकमांक    

ईई  मेलमेल      

22..  डाडा  शालेचेशालेचे  संपुणसंपुण  नावनाव,,      

प ाप ा,,    

फोनफोन  नंबरनंबर    

ईई  मेलमेल    

  

33..  
डाडा  शालेतीलशालेतील  डाडा  िश किश क  //  िशि केचीिशि केची    

िनयुिनयु   दनांकदनांक  वव  एकूणएकूण  सेवासेवा  वषवष  
िनयुिनयु   दनांकदनांक  ::--  

िश लकिश लक  सेवासेवा  वषवष    ::--  

  

44..  
डाडा  िश किश क  //  िशि केचीिशि केची  वैयि कवैयि क  खेळखेळ  वव  

खेळातीलखेळातील  कामिगरीकामिगरी  
खेळाचेखेळाचे  नावनाव  ::--  

तालूकातालूका  //िज हािज हा  //  िवभागिवभाग  //रा यरा य  //  रा ीयरा ीय  //  
आंतररा ीयआंतररा ीय    
सोबतसोबत  सिव तरसिव तर  मािहतीमािहती  जोड यातजोड यात  यावीयावी  

55..  डाडा  े ातीले ातील  एकूणएकूण  वषाचावषाचा  अनुभवअनुभव    एकूणएकूण  वषवष  ::--  

66..  शै िणकशै िणक  अहताअहता    

  

77..  
डाडा  िवषयकिवषयक  शै िणकशै िणक  अहताअहता  //  कोससकोसस  

((एनएन..आयआय..एसएस  पदिवकापदिवका  कवाकवा  माणपमाणप   //  
इतरइतर  कोससकोसस  इइ.).)    

    

    

    

  

88..  

पंचपंच  प र ाप र ा  माणपमाणप   मािहतीमािहती    
खेळखेळ  वव  वषवष    

िज हािज हा        
रा यरा य      
रा ीयरा ीय      
आंतररा ीयआंतररा ीय      

 
    ¡òÉä]õÉä 



99..  पंचपंच  //  तांि कतांि क  अिधकारीअिधकारी  याबाबतयाबाबत  साम यातूनसाम यातून  

सहभागसहभाग  घेतलाघेतला  आहेआहे  कायकाय??  अस यासअस यास  तपिशलतपिशल  
जोडावाजोडावा  

होयहोय  //  नाहीनाही  

  

1100..  

िविवधिविवध  िश णिश ण  िशिबरातिशिबरात  सहभागसहभाग  घेतलाघेतला  
आहेआहे  कायकाय??  अस यासअस यास  तपिशलतपिशल  जोडावाजोडावा  

होयहोय  //  नाहीनाही  
िज हा तरिज हा तर  
रा य तररा य तर  
रा ीय तररा ीय तर  
आंतरा ीय तरआंतरा ीय तर  

1111..  शालेतीलशालेतील  खेळखेळ  िनहायिनहाय  असले याअसले या  सुिवधासुिवधा    
सोबतसोबत  उपल धउपल ध  मैदानाचामैदानाचा  तपिशलतपिशल  जोडावाजोडावा  

आहतेआहते  //  नाहीतनाहीत  

खेळाचीखेळाची  नावेनावे  ::--    

1122..  शालेचाशालेचा  शालेयशालेय  डाडा  पधाम येपधाम ये  घे यातघे यात  येतयेत  
असले◌ेलाअसले◌ेला  सहभागसहभाग  वव  ािव याबाबतािव याबाबत  मािहतीमािहती  

िज हािज हा  //  िवभागिवभाग  //रा यरा य  //  रा ीयरा ीय  //  आंतररा ीयआंतररा ीय    
सोबतसोबत  सिव तरसिव तर  मािहतीमािहती  जोड यातजोड यात  यावीयावी  

1133..  इतरइतर  मािहतीमािहती    

  

टपटप  ::--  आव यकआव यक  शै िणकशै िणक  वव  डाडा  अहताअहता  इइ..  सा ां कतसा ां कत  माणपमाणप     अजासोबतअजासोबत  जोड यातजोड यात  यावीतयावीत..  

  

  

डाडा  िश किश क  //िशि कािशि का  याचंेयाचंे  ित ापित ाप   

  
                मीमी..  ीी././ ीमतीीमती//  सौसौ                                                    असेअसे  िल निल न  देतदेत  आहेआहे  कक ,,  वरीलवरील  अजातअजात  नमुदनमुद  केलेलीकेलेली  सवसव  

मािहतीमािहती  स यस य  असूनअसून,,  याया  बाबतबाबत  उपरोउपरो   नमुदनमुद  केले याकेले या  बाबीतबाबीत  अस यताअस यता  अथवाअथवा  खोटीखोटी  मािहतीमािहती  आढळ यासआढळ यास,,  मीमी  

वतवत::  शासक यशासक य  कायवाहीसकायवाहीस  पापा   असेलअसेल  याचीयाची  मलामला  जाणीवजाणीव  आहेआहे..    

  

दनं◌ाकदनं◌ाक  ::--  

  
थळथळ  

              संपुणसंपुण  नावनाव  वव  वा रीवा री    
  

  

  

  

  



अिभ ायअिभ ाय  //  िशफारसिशफारस  

  
ीी././ ीमतीीमती//  सौसौ                                                                    हेहे                                                                याया  शालेचेशालेचे  डाडा  िश किश क  //  िशि कािशि का  

असूनअसून  यांचीयांची  खेळातीलखेळातील  कामिगरीकामिगरी  वव  यां यायां या  शालेचीशालेची  डाडा  िवषयकिवषयक  गतीगती  उ कृउ कृ   आहेआहे..  यामुळेयामुळे  यांचीयांची    

िज हा तरीयिज हा तरीय      े नगे नग  ((  िश णिश ण))  साठीसाठी  िशफारसिशफारस  कर यातकर यात  येतयेत  आहेआहे..  

दनांकदनांक  ::--  

थळथळ  ::--  

  

  वा रीवा री  वव  िश ािश ा  तालूकातालूका  डाडा  अिधकारीअिधकारी  

  

  

                वा रीवा री  वव  िश ािश ा  िज हािज हा  डाडा  अिधकारीअिधकारी  
 


