ऄजाचा नमुना
क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-1.
राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तरावत ऄतुलननय कामनगरी केलेल्या वयोवृध्द खे ळाडुं ना मानधन योजना
ऄजज नमुना. सन 20 - 20
ऄजजदाराचा फोटो ये थे
लावावा. तो राजपत्रीत
ऄनधकारी
यांनी
सांक्षांकीत केलेला
ऄसावा
खे ळाचे नांव ऄ.क्र
1.

बाब / तपशील
खे ळाडु चे संपण
ू ज नांव.

2.

पत्नीचे संपण
ु ज नांव
खे ळाडु चा पत्रव्यवहाराचा संपण
ू ज पत्ता.

3.

दुरध्वनी / मोबाईल क्रमांक

4
5

ई.मे ल.अय.डी.
जन्मतारीख. (सोबत जन्म प्रमाणपत्र ककवा
शाळा सोडल्याचा दाखला जोडावा)
ऄजज करण्याच्या तारखे स मानधन मागणी
करण-या खे ळाडु चे वय
शॆक्षणीक
पदवी/प्रमाणपत्र प्राप्त
पात्रता.
केलेले वषज
1. दहावी
2. बारावी

6
7

8

3.पदवी
4.बी.पी.एड.
5.ईतर
अंतरराष्ट्रीय स्पधा

मानहती

शाळा
महानवद्यालयाचे नांव

बोडज /नवद्यानपठ

सहभाग
वर्ष

द्वितीय तृतीय

कामनगरी

स्पधा बाब
1. ऑलंम्पीक गेम्स
2. जागनतक ऄकजक्यपद स्पधा
3. अनशयाई ऄकजक्यपद स्पधा
4. कॉमनवेल्थ स्पधा
5. एशीयन गेम्स
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प्रथम

सहभा
ग

9

एकनवध खे ळाच्या वनरष्ट्ठ राष्ट्रीय स्पधा सहभागाचा तपशील.
स्पधा बाब

सहभाग
वर्ष

प्रथम

द्वितीय तृतीय

सहभा
ग

1. वनरष्ट्ठ राष्ट्रीय स्पधा
2. वनरष्ट्ठ राष्ट्रीय स्पधा
3. वनरष्ट्ठ राष्ट्रीय स्पधा
4. वनरष्ट्ठ राष्ट्रीय स्पधा
5. वनरष्ट्ठ राष्ट्रीय स्पधा
10

कुस्ती खे ळातील कहद केसरी, रुस्तुमे कहद, महान भारत,भारत केसरी, महाराष्ट्र केसरी स्पधा
सहभागी
ऄसल्यास ऄनलकडील (Latest) स्पधा सहभागाचा तपशील जोडणे अवश्यक
स्पधा बाब
सहभाग
प्रथम
द्वितीय तृतीय
सहभा
वर्ष
ग
1. कहद केसरी,
2. रुस्तुमे कहद
3. महान भारत
4. भारत केसरी
5. महाराष्ट्र केसरी

11
12

खे ळाडु चे वाषीक उत्पंन्न नकती अहे ?
मानधन मागणी करणारा खे ळाडु दुधजर
व्याधीने अजारी अहे काय ?

13

मानधन मागणी करणारा खे ळाडु स ऄपं ग
नशवछत्रपती राज्य पुरस्काराने सन्माननत
करण्यात अले अहे काय ?
ऄजज करण्याच्या तारखे स खे ळाडु महाराष्ट्राचा
रनहवासी अहे काय?
ऄजजदार व त्याची पत्नी यांच्या संयक्
ु त बॅक
खाते अहे काय?

14
15

मी (संपूर्ष नांव ) -------------------------------------------------पत्ता ---------------------------------------------असे प्रमाद्वर्त करतो की, अजात नमूद केलेली सवष माद्वहती सत्य आहे .. सदर माद्वहती
खोटी असल्यास त्यास मी सवषस्वी जबाबदार राहील व मी योग्य त्या कारवाईस पात्र राहील.
स्थळ :
नदनांक :
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ऄजदाराचे नांव व स्वाक्षरी

नजल्हा क्रीडा ऄनधकारी यांचे ऄनभप्राय.
श्री/श्रीमती.----------------------- यांची वयोवृध्द खे ळाडु अनुदान मं जूरीसाठी आवश्यक सवष
कागदपत्रे क्रमवार जोडलेली आहे त याची मी खात्री केलेली आहे सदर खे ळाडु पात्र असल्याने त्यांची
मानधन मंजूरीस्तव द्विफारस करण्यात येत आहे .
स्थळ :
द्वदनांक :

द्वजल्हा क्रीडा अद्वधकारी,
द्वजल्हा
............
राज्यसंघटनेने प्रमाणीत करावयाची कांमनगरी.

प्रनत.
मा. अयुक्त, क्रीडा व योवक सेवा , म.रा.,पुण.े
महोदय,
श्री -------------------- यांनी सादर केल्या नुसार खाली नमुद केलेली कामनगरी सादर
करण्यात ये त अहे .
ऄ.क्र.
1
2
1

स्पधे चे नांव

वषज व नठकाण
अंतरराष्ट्रीय स्पधे चे नांव
सन सन वनरष्ट्ठ राष्ट्रीय स्पधे चे नांव व नठकाण
सन -

2
3
4
5
1
2
3

सहभाग / प्रानवण्य.

सन सन सन सन कुस्ती खे ळातील कहद केसरी, रुस्तुमे कहद, महान भारत,भारत केसरी, महाराष्ट्र केसरी
सन सन सन -
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प्रमाणपत्र
मी (सं पूर्ष नांव ) -------------------------------------------------अध्यक्ष/सद्वचव (राज्य
संघटनेचे नांव)----------------असे प्रमाद्वर्त करतो की, अजात नमूद केलेली सवष माद्वहती सत्य आहे .
मी श्री/श्रीमती ---------------------- यांना वयोवृध्द खे ळाडु मानधन द्वमळर्े बाबत द्विफारस कद्वरत
आहे . सदर माद्वहती खोटी असल्यास त्यास मी सवषस्वी जबाबदार राहील व मी योग्य त्या कारवाईस
पात्र राहील.
स्थळ :
नदनांक :

ऄध्यक्ष/सनचव
राज्य
संघटनेचा
नशक्का.

.............
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ऄजजदाराने सोबत जोडावयाच्या कागदपत्रांची यादी.
ऄ.क्र
1
2

अवश्यक बाब
जन्मतारखे बाबत
द्वनवासाच्या पत्याबाबत

3
4
5

15 वर्ष महाराष्ट्रात वास्तव्याचा दाखला
दोन पासपोटष आकाराचे फोटो.
क्रीडा प्रमार्पत्र, अजा सोबत मुळ प्रमार्पत्र सादर
करण्यात यावी, अजष छाननी नंतर सदर प्रमार्पत्र
सं बंद्वधतास परत करण्यात येतील.

6

राज्य सं घटनेचे द्विफारस पत्र.

7

बॅकेच्या पासबुकची झे रॉक्स.

8

खे ळाडु ने सादर केलेली प्रमाणपत्रे संबंधीत
खे ळाच्या राज्यसंघटनेने प्रमाणीत केलेली अहे त
काय ?
मानधन मागणी करणारा खे ळाडु दुधजर
व्याधीने (ऄधांगवायु,क्षय,ककजरोग,कुष्ट्ठरोग)अजारी
ऄथवा शानरनरक व्यं गाने स्वतःचा उदर ननवाह
करुशकत नसतील ऄशा खे ळाडुं ने शासकीय
रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अवश्यक.
खे ळाडु वा त्याची नवधवा पत्नी यांचे पासपोटज
अकाराचे 3 फोटो सोबत जोडले अहे काय?
ऄजज करण्याच्या तारखे स खे ळाडु महाराष्ट्राचा
रनहवासी अहे काय? ऄसल्यास सक्षम प्रानधकायाचे प्रमाणपत्र सोबत जोडावे
ऄजजदार व त्याची पत्नी यांच्या संयक्
ु त बॅक
खात्याच्या पासबुक ची झे रॉक्स. सोबत जोडावी.

9

10
11

12
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जोडावयाची कागदपत्र
जन्म दाखला / िाळा सोडल्याचा दाखला
अजाच्या तारखे पासुन गत द्वतन
मद्वहन्यातील द्ववजेचे बील / टे लीफोन बील.
डोमासाईल प्रमार्पत्र
पती पत्नी यांचे दोन फोटो
सहभागी झालेल्या फक्त वद्वरष्ट्ठ राष्ट्रीय /
आंतरराष्ट्रीय स्पधांचे प्रमार्पत्रांच्या
राजपत्रीत अद्वधकारी यांनी साक्षांकीत
केलेल्या सत्य प्रती. व मुळ प्रमार्पत्र
सादर करावी.
द्ववद्वहत नमुन्यातील राज्य संघटनेचे
द्विफारस पत्र सोबत जोडावे.
पती पत्नी यांचे संयुक्त खाते असलेल्या
पसबुकची झेरॉक्स.
राज्य संघटने माफषत साक्षांकीत केलेली
असावी.
सक्षम प्राद्वधकारी यांचे प्रमार्पत्र जोडावे .

सोबत जोडावे.
(डोमासाईल प्रमाणपत्र)जोडावे.

पासबुक ची झे रॉक्स. सोबत जोडावी.

