प रिश õ ‘b÷’ अजाचा नमुना
डा व युवक सेवा संचालनालय,
ालनालय, महारा रा य,
य,पुणे
डा िश कांसाठी िश ण िशिबराचे आयोजन
( रा य तर मा टस ेनस े नग )
( शासन िनणय मांक : रा धो – 2012/ . .250 / 12 / यूसे -2)
सन 20
अ. .
1.

2.

- 20

बाब

तपिशल

डा िश क / िशि के चे संपुण नाव,
नाव,
मोबाईल मांक व ई मेल

डा शालेचे संपुण नाव,
नाव, प ा,
ा, फोन नंबर व
ई मेल

3.

डा शालेतील डा िश क / िशि के ची
िनयु
दनांक व एकू ण िश लक सेवा वष

िनयु

4.

डा िश क / िशि के ची वैयि क खेळ व
खेळातील कामिगरी

खेळाचे नाव :-

5.
6.
7.

8.

डा े ातील एकू ण वषाचा अनुभव

दनांक :-

िश लक सेवा वष :-

िज हा / िवभाग /रा य / रा ीय / आंतररा ीय
सोबत सिव तर मािहती जोड यात यावी
एकू ण वष :-

शै िणक अहता
डा िवषयक शै िणक अहता / कोसस
(एन.
एन.आय.
आय.एस पदिवका कवा माणप /
इतर कोसस इ.)
पंच प र ा माणप मािहती
खेळ व वष

िज हा
रा य
रा ीय
आंतररा ीय

9.

पंच / तांि क अिधकारी याबाबत साम यातून
सहभाग घेतला आहे काय?
काय? अस यास तपिशल
जोडावा

होय / नाही

10.

िविवध िश ण िशिबरात सहभाग घेतला

होय / नाही

आहे काय?
काय? अस यास तपिशल जोडावा

िज हा तर
रा य तर
रा ीय तर
आंतरा ीय तर

11.

यापुव
डा िवभाग कवा इतर खा या
माफत मा टस टेनर हणून िश ण घेतले
आहे. काय ? अस यास तपिशल जोडावा

12.

होय / नाही
िवषय :-

शालेतील खेळ िनहाय असले या सुिवधा
सोबत उपल ध मैदानाचा तपिशल जोडावा

आहेत / नाहीत

13.

शालेचा शालेय डा पधाम ये घे यात येत
असले◌ेला सहभाग व ािव याबाबत मािहती

िज हा / िवभाग /रा य / रा ीय / आंतररा ीय
सोबत सिव तर मािहती जोड यात यावी

14.

इतर मािहती

टप :- आव यक शै िणक व

खेळाची नावे :-

डा अहता इ. सा ां कत माणप

अजासोबत जोड यात यावीत.
यावीत.

मा टर ेनर ( डा िश क /िशि का ) यांचे ित ाप
मी.
मी. ी.
ी. / ीमती / सौ
पुण झा यानंतर,
र, िज हा तरावरील इतर

असे िल न देत आहे क , रा य तरीय मा टर ेनर िश ण
डा िश क / िशि का यांचे िश ण घे यासाठी मी िनयोजीत

कालावधीसाठी उपल ध राहीन,
राहीन, तसेच वरील अजात नमुद के लेली सव मािहती स य असून, या बाबत उपरो
नमुद के ले या बाबीत अस यता अथवा खोटी मािहती आढळ यास,
यास, मी वत:
वत: शासक य कायवाहीस पा असेल
याची मला जाणीव आहे.

दनांक :थळ
संपुण नाव व वा री

अिभ ाय / िशफारस
ी./
ी./ ीमती/
ीमती/ सौ

हे

असून यांची खेळातील कामिगरी व यां या शालेची

या शालेचे

डा िश क / िशि का

डा िवषयक गती उ कृ

आहे. यामुळे यांची

रा य तरीय मा टस े नग ( िश ण)
ण) साठी िशफारस कर यात येत आहे.
दनांक :थळ :
वा री व िश ा िज हा

डा अिधकारी

वा री व िश ा िवभािगय उपसंचालक

प रिश

‘<’Ç अजाचा नमुना

डा व युवक सेवा संचालनालय,
ालनालय, महारा रा य,
य,पुणे
डा िश कांसाठी िश ण िशिबराचे आयोजन
( िज हा तर िशिबर )
( शासन िनणय मांक : रा धो – 2012/ . .250 / 12 / यूसे -2 )
सन 20 - 20
अ. .
1.

बाब

तपिशल

डा िश क / िशि के चे संपुण नाव,
नाव,

ज मतारीख
मोबाईल मांक
ई मेल
2.

डा शालेचे संपुण नाव,
नाव,
प ा,
ा,
फोन नंबर
ई मेल
िनयु

3.

डा शालेतील डा िश क / िशि के ची
िनयु
दनांक व एकू ण सेवा वष

खेळाचे नाव :-

4.

डा िश क / िशि के ची वैयि क खेळ व
खेळातील कामिगरी

5.
6.

डा े ातील एकू ण वषाचा अनुभव

दनांक :-

िश लक सेवा वष :-

तालूका /िज हा / िवभाग /रा य / रा ीय /
आंतररा ीय
सोबत सिव तर मािहती जोड यात यावी
एकू ण वष :-

शै िणक अहता
डा िवषयक शै िणक अहता / कोसस

7.

8.

(एन.
एन.आय.
आय.एस पदिवका कवा माणप /
इतर कोसस इ.)
पंच प र ा माणप मािहती
खेळ व वष

िज हा
रा य
रा ीय
आंतररा ीय

¡òÉä]õÉä

9.

पंच / तांि क अिधकारी याबाबत साम यातून

होय / नाही

सहभाग घेतला आहे काय?
काय? अस यास तपिशल
जोडावा
िविवध िश ण िशिबरात सहभाग घेतला

होय / नाही

10.

आहे काय?
काय? अस यास तपिशल जोडावा

िज हा तर
रा य तर
रा ीय तर
आंतरा ीय तर

11.

शालेतील खेळ िनहाय असले या सुिवधा
सोबत उपल ध मैदानाचा तपिशल जोडावा

आहेत / नाहीत

12.

शालेचा शालेय डा पधाम ये घे यात येत
असले◌ेला सहभाग व ािव याबाबत मािहती

िज हा / िवभाग /रा य / रा ीय / आंतररा ीय
सोबत सिव तर मािहती जोड यात यावी

13.

इतर मािहती

टप :- आव यक शै िणक व

खेळाची नावे :-

डा अहता इ. सा ां कत माणप

अजासोबत जोड यात यावीत.
यावीत.

डा िश क /िशि का यांचे ित ाप
मी.
मी. ी./
ी./ ीमती/
ीमती/ सौ
मािहती स य असून, या बाबत उपरो

असे िल न देत आहे क , वरील अजात नमुद के लेली सव
नमुद के ले या बाबीत अस यता अथवा खोटी मािहती आढळ यास,
यास, मी

वत:
वत: शासक य कायवाहीस पा असेल याची मला जाणीव आहे.

दनं◌ाक :थळ
संपुण नाव व वा री

अिभ ाय / िशफारस
ी./
ी./ ीमती/
ीमती/ सौ

हे

असून यांची खेळातील कामिगरी व यां या शालेची
िज हा तरीय

या शालेचे

डा िश क / िशि का

डा िवषयक गती उ कृ

आहे. यामुळे यांची

े नग ( िश ण)
ण) साठी िशफारस कर यात येत आहे.

दनांक :थळ :-

वा री व िश ा तालूका

डा अिधकारी

वा री व िश ा िज हा

डा अिधकारी

