वसई ववरार शहर महानगरपालिका ववभागीय कायाािय ववरार
२३ वा आंतर शािेय किा क्रीडा महोत्सव २०२२
दिनांक १७ नोव्हें बर ते २२ नोव्हें बर २०२२
सवासाधारण ननयमविी

१. आंतरशालेय क्रीडा महोत्सवात सांघिक , वैयक्तीक स्पर्ाा व इनडोअर िेण्यात येणार

आहे त.
२. ववरार ववभागीय पररसरातील जिल्हा पररषद खािगी प्राथममक, माध्यममक शाळा व कघनष्ठ

व पदवी महाववद्यालयीन संिांना प्रवेश दे ण्यात येईल.
३. त्वचारोग, एलेफंटायसेस, कोरोना आदी

बाहयदशानी रोगाने वपडीत सलेल्या स्पर्ाकास भाग

िेऊ ददला िाणार नाही.
४. योग्य कारणास्तव स्पर्ाा रद्द करण्याचा अथवा स्पर्ेच्या वेळेत बदल करण्याचा अधर्कार

संयोिकाना राहील.
५. सवा स्पर्ाा राष्रीय राज्य क्रीडा संिटनेने मान्य केलेल्या घनयमानुसार िेण्यात येतील.

संयोिकांनी केलेले सवाघनयम स्पर्ााकांवर बंर्नकारक राहतील पालिर जिल्हा अधर्कृत
परीक्षक व पंच महोत्सवात काम पाहतील

६. क्रीडा

स्पर्ेत

भाग

िेणा-या

संिानी

प्रवेश

पत्रिकेत

खेळाची

नावे

िन्मतारखेसह

मख्
ु याध्यापकाच्या सहीमशक्क्यानीशी भरून द्यावीत. खो-खो, कबड्डी व रस्सीखेच प्रत्येकी
१२ खेळाडू, व्हॉलीबॉल प्रत्येकी १२ खेळाडू, लगोरी १२ खेळाडू, लगडी १५ खेळाडू,फुटबॉल १०,
ररले रे स ५ खेळाडू तसेच वैयजक्तक मैदानी स्पर्ेत प्रत्येक प्रकारासाठी ३ खेळाडू सहभागी
होतील.
७. क्रीडा

स्पर्ाा प्रकारात आवश्यकतेपेक्षा कमी प्रवेश पत्रिका आल्यास अशा स्पर्ाा साखळी

अथवा बाद पद्र्तीने िेण्याचा अधर्कार संयोिकांना राहील.
८. प्रवेमशका सवााथााने पररपूणा असतील याची काळिी घ्यावी. अपु-या चुककच्या मादहतीच्या व

िट
ु ींच्या प्रवेशपत्रिका बाद ठरवल्या िातील.
९. सदर महोत्सवात सांधर्क स्पर्ाा प्रकारात प्रत्येक गटात शाळे ला एकच संघ पाठववता येईल

व वैयक्तीक मैदानी स्पर्ेत

प्रत्येक प्रकारासाठी ३ खेळाडू पाठवता येतील व इनडोअर

करीता ५ खेळाडू पाठवता येतील.
१०. सदर स्पर्ेस खेळववण्यात येणा-या स्पर्ाकांच मुल्यांकन १५ नोव्हें बर २०२२ रोिी वववा

महाववद्यालय िन
ु ी इमारत मागील मैदान या ठीकाणी िेण्यात येईल व ते एकदाच िेतले
िाईल.
११. संिाने स्पर्ेच्या वेळी सोबत शाळे चे /कॉलेिचे आयडी (ओळखपि) ककं वा आर्ारकाडा

मुळप्रत आणावे.
१२. ददलेल्या गटानुसार त्या गटातील स्पर्ाक त्याच गटात खेळतील अन्यथा तो संि ककं वा

खेळाडू बाद ठरववण्यात येईल.
१३. महोत्सव उद्िाटन प्रसंगी शालेय ववद्यार्थयाांचे व सवा सहभागी स्पर्ाकांचे संचलन होईल.

संचलनासाठी

वेगळी

पाररतोवषके

ददली

िातील.

ववद्यार्थयाांनी

संचलनाच्या

रं गीत

तालमीसाठी १६ नोव्हें बर २०२२ रोिी दप
ु ारी ४.00 वािता िूने वववा कॉलेि मागील मैदान
ववरार (पजश्चम) येथे उपजस्थत रहावे.

१४. संचलनासाठी ध्वि शाळे ने िेऊन यावा. नाम फलक आयोिकांमाफात दे ण्यात येईल. ध्वि

आकार ३ x २ फूट असेल. कला क्रीडा महोत्सवाची ज्योत नाररंगी गणपती मंददर कडून
घनिणार असून सहभागी शाळांनी १० ववद्याथी पाठवावे.
१५. कला क्रीडा महोत्सवात सहभागी होणा-या सवा स्पर्ाकानी संचलनात व शपथ ग्रहण

समारं भास उपजस्थत राहणे अघनवाया आहे . शालेय कला - क्रीडा महोत्सवात भाग िेणा-या
सवा स्पर्ाकांसाठी प्रवेश ववनामूल्य राहील.
१६. प्रवेश अिा स्वीकारण्याची अंघतम तारीख १७/१०/ २०२२ ही राहील. नंतर आलेले अिा

जस्वकारले िाणार नाही. प्राप्त अिााबाबत िुटी /शंकाची दरु
ु स्ती दद.१९/१०/२०२२ रोिी
होईल. प्रवेश अिा कमी पडल्यास ते ववरार महानगरपामलका सावािघनक वाचनालयात
ममळतील ककं वा संबंर्ीत शाळांनी पी.डी.एफ मर्ुन प्रती काढण्यास हरकत नाही.
तसेच सवा शाळांना भाग््पत्रिका १५/११/२०२२ रोिी दप
ु ारी १२:०० नंतर नववन वव.वा
महाववद्यालयात ममळतील ककं वा सोशल ममडीया कलाकक्रडा ग्रुप वर ममळतील.

१७. क्रीडा ववभागात मुले आणण मुली यांकरीता स्वतंि प्रवेश पत्रिका भरणे आवश्यक आहे .

१८. खािगी शाळा व जिल्हा परीषद शाळा यांचे वैयक्तीक व सांधर्क स्पर्ाापकार एकि

खेळववले िातील. स्वतंि खेळववले िाणार नाहीत.

१९. महानगरपामलका ववरार ववभागीय कायाालयाच्या हद्दीतील ज्या खेळाडूनी राज्य, राष्रीय

स्तरावर

नेतत्ृ व केले असेल

तर १२ नोव्हें बर २०२२ पयांत प्रमाण पिाच्या छायांककत प्रत

सत्यप्रत करून महानगरपामलकेच्या सावािघनक वाचनालय ववरार,येथे िमा करावी.
२०. ववरूद्र् संिावर हरकत घ्यायची असेल तर स्पर्ाा संपल्यावर १५ ममघनटांच्या आत स्पर्ाा

प्रमुखाकडे ३००/- रु . शुक्ल भरून लेखी स्वरूपात द्यावी.

२१. स्पर्ेत भाग िेणा-या स्पर्ाकांनी आपल्या वैयजक्तक िबाबदारीवर स्पर्ेत भाग घ्यावा.

खेळाडून
ं ा कोणतीही गंभीर दख
ु ापत झाल्यास महोत्सव सममती िबाबदार राहणार नाही.

प्रथमोपचार केला िाईन महोत्सवाचा हे तू लक्षात िेता संपूणा महोत्सव मशस्तीत,
णखलाडूवत्त
ृ ीने व आनंदी वातावरणात पार पाडण्यासाठी सवाांचे सहकाया अपेक्षक्षत आहे .

२२. प्रवेश अिा प्रा. योगेश चौर्री, श्री. सदानंद पाटील नववन वववा महाववद्यालय जिमखाना

रूम नं ११३ पदहला मिला दप
ु ारी १२ ते सायंकाळी ५ वािेपयांत, श्री. जितेंद्र राऊत, सौ.
श्वेता पाटील एन.िी. वताक इंजग्लश हायस्कुल सकाळी ८ ते १२:०० वािे पयांत तसेच श्री.
अममत पाटील सावािघनक वाचनालय ववरार (पुव)ा येथे सकाळी १०.०० ते संध्या. ७ : 00
वािेपयांत अिा िमा करावेत.

किा व क्रीडा ववभाग नैपुण्य चषक
ववशेष नैपुण्य (चॅ म्पीयनशीप) चषक प्रथम, द्ववतीय आणण तत
ृ ीय क्रमांक ददले िातील.

नैपण्
भाग िेणा-या
ु य चषक ममळववण्यासाठी प्रयत्न करणाच्या शाळा, महाववद्यालयामर्न
ू
स्पर्ाकांच्या

प्रवेश

पत्रिके

सोबत

मख्
ु याध्यापक

/

प्राचाया

यांनी

लेटर

हे ड

जस्वकारण्याबाबत मलहून प्रवेमशका ददलेल्या ठीकाणी सादर करावी.
ववशेष नैपण्
ू य चाषक करीता मैदानी व सांघिक स्पर्ेचे गण
ु ग्राहय र्रले िातील.

वर

प्रवेश

त्याच प्रमाणे

कला वैयजक्तक व सांघिक गण
ु ग्राह्य र्रले िातील. त्याकरीता सव
ु णापदक गण
ु ५, रौप्यपदक-३
गुण, कांस्यपदक - १ गुण असा घनकष लावण्यात येईल. प्राववण्य
गह
ृ ीत र्रले िातील
*ववशेष

सूचना

-

कोणत्याही

एका

संस्थेचे

शाळा/महाववद्यालये यांनी स्वतंि अिा भरावेत.

एकत्रित

गुण

ममळववलेल्या स्पर्ाकांचे गुण
िेतले

िाणार

नाही

आपिे ववननत

किा क्रीडा महोत्सव सलमती

सवा

वसई ववरार शहर महानगरपालिका ववभागीय कायाािय ववरार
२३ वा आंतर शािेय किा क्रीडा महोत्सव २०२२
दिनांक १७ नोव्हें बर ते २२ नोव्हें बर २०२२

किा ववभाग गट ववभागणी
गट १

इ १ िी २ री

जि. प . शाळा

गट २

इ १ िी २ री

खािगी शाळा

गट ३

इ ३ री ४ थी

जि. प . शाळा

गट ४

इ ३ री ४ थी

खािगी शाळा

गट ५

इ १ िी ते ४ थी

जि. प . शाळा

गट ६

इ १ िी ते ४ थी

खािगी शाळा

गट ७

इ ५ वी ते ७ वी

जि. प . शाळा

गट ८

इ ५ वी ते ७ वी

खािगी शाळा

गट ९

इ ८ वी ते १० वी

गट १०

इ ११ वी १२ वी

गट ११

महाववद्याियीन गट

वसई ववरार शहर महानगरपालिका ववभागीय कायाािय ववरार
२३ वा आंतर शािेय किा क्रीडा महोत्सव २०२२
दिनांक १७ नोव्हें बर ते २२ नोव्हें बर २०२२

किा ववभाग ननयमाविी
ननबंध स्पधाा
गट क्रमांक ५ व ६ स्पधाक संख्या ५ प्रत्येकी -१) माझं कुटुंब
२) सुयोिय

३)माझा आवडता खेळ
गट क्रमांक ७ व ८ स्पधाक संख्या ५ प्रत्येकी- १) माझे पक्षी प्रेम
२) निीचे आत्मवत्त
ृ

३)बिििेिे हवामान
गट क्रमांक ९ स्पधाक संख्या ५ प्रत्येकी१० व ११ स्पधाक संख्या १० प्रत्येकी

१) ववज्ञान व तंत्रज्ञानभारताची प्रगती

२) सण ,उत्सव की हुल्िड
बािी?
३) स्वातंत्र्याचा अमत
ृ
महोत्सव

चचत्रकिा

गट क्रमांक ५ व ६ स्पधाक संख्या ५ प्रत्येकी
गट क्रमांक ७ व ८ स्पधाक संख्या ५ प्रत्येकी
गट क्रमांक ९ स्पधाक संख्या ५ प्रत्येकी
१० व ११ स्पधाक संख्या १० प्रत्येकी
ननयम -कागि आयोिकांतर्फे
रं ग

येतीि.

- स्पधाकांनी स्वतः आणावयाचे आहेत .

ववषय आयत्या
स्पधाा

परु ववण्यात

वेळी

िे ण्यात

प्रमुख - श्री. अभय

ककणी , मकरं ि केळसकर

येतीि

पुरंिरे ,श्री. मनोि पवार , श्री . प्रशांत पाटीि, संिय

सग
ु म संगीत
गट क्रमांक ७ ते ११ स्पधाक संख्या प्रत्येकी - २
ननयम- नाटयसंगीत चािणार नाही.
वेळ -३ लमननटे रादहि.

आवश्यकतेनस
ु ार तबिा पेटीची सोय केिी िाईि. वािक संबंधीत शाळांनी आणावे.
स्पधाा प्रमख
ु - सौ. हे ति वकीि, सौ. श्वेता ठाकूर

वक्तत्ृ व स्पधाा

गट क्रमांक ७ ते ११ स्पधाक संख्या प्रत्येकी - २
ववषय - गट ७ व ८

गट ९

-

-

१) मी पादहिेिा सामना

२) माझा वाढदिवस

३) ववज्ञानाची ककमया

१) िीवनातीि लमत्राचे स्थान
२) कष्ट नेहमी श्रेष्ठ

३) आिचा ववद्याथी ज्ञानाथी की परीक्षाथी

ननयम - दििेल्या ३ ववषयापैकी एक ववषय आयत्यावेळी दििा िाईि. त्या ववषयावर ३
लमननटे बोिावे िागेि. ३ लमननटात न संपल्यास गुण कमी केिे िातीि. मुद्िे सुि

वत्कृत्वाची अपेक्षा आहे . पाठांतर नसावे. भाषा मांडणी व ववचार वयािा सािेसे असावेत.
मराठी, दहंिी, इंग्रिी, गि
ु राथी भाषेत आपिे ववचार मांडावेत.

स्पधाा प्रमख
ु सौ. मग्ु धा िेिे, सौ हे ति वकीि, सौ. ववरिा मरू
ु डकर,

वेशभूषा

गट क्रमांक १ ते ४ स्पधाक संख्या प्रत्येकी ३
ववषय - सामाजिक संिेश

स्पधाकांनी आपापल्या वेशभष
ू ेसदहत स्पधेच्या दठकाणी

अगोिर अधाा तास उपजस्थत रहावे

व आपल्या उपजस्थतीची नोंि संयोिकांकडे करावी. या वेळी कोणत्याही प्रकारचे संवाि
चािणार नाहीत.

स्पधाा प्रमख
ु सौ. श्वेता पाटीि, सौ. मुग्धा िेिे, सौ. ववरिा मुरूडकर

कथाकथन

गट क्रमांक १ ते ४ स्पधाक संख्या प्रत्येकी २

मराठी, दहंिी, इंग्रिी, गुिराथी भाषेतीि कोणतीही कथा सािर करावी.
वेळ ५ लमननटे राहीि.

स्पधाा प्रमख
ु सौ. ववरिा मुरूडकर, सौ हे ति वककि,

ऑन िाईन प्रश्न मंिष
ू ा

गट क्रमांक ५ ते ९ स्पधाक संख्या प्रत्येकी २
प्रश्न अभ्यासक्रमावर आधारीत असतीि.

समुहगायन

गट क्रमांक ५ ते ११ स्पधाक संख्या ६ ते ८ प्रत्येकी वेळ १० लमननटे रादहि.
ननयम - १० लमननटात िोन गाणी सािर करावीत यापैकी एक िे शभक्तीपर तर िस
ु रे िोकगीत असावे. गाणी

कोणत्याही भाषेत असावीत. िोन सुर वाद्ये िोन तािवाद्यांचा समावेश असावा. कक बोडा वापरल्यास एकाच टोन

मध्ये वापरावा. रं गभूषेचा ववचार केिा िाणार नाही. कािमयाािेचे उल्िंघन झाल्यास गुण कमी केिे िातीि . स्वर
ताि मेि व सािरीकरण ववचारात घेऊन गुण दििे िातीि .
स्पधाा प्रमुख - सौ. मुग्धा िेिे, सौ. श्वेता पाटीि.

समह
ु नत्ृ य

गट क्रमांक ५ ते ११ स्पधाक संख्या ८ते १२ असेि. प्रत्येकी वेळ १० लमननटे रादहि.
ननयम – गायक वािक रं गभष
ू ा व वेशभष
ू ा ही व्यवस्था प्रत्येक संघाने करावी. रं गभष
ू ा व वािक नत्ृ यशद्
ु धता
वाद्यमेळ तािमेळ ियबद्धता सािरीकरण ववचारात घेऊन गण
ु दििे िातीि.
वािक संख्या ६ गायक संख्या ५ असेि.
स्पधाा प्रमुख सौ. श्वेता पाटीि, सौ. ववरिा मुरूडकर, सौ. मुग्धा िेिे, सौ.हे ति वककि.

पथनाटय

गट क्रमांक ७ ते ११ स्पधाक संख्या २२ ते २५ असेि. वेळ २० लमननटे रादहि.
ववषय :- पयाावरण रक्षण,
ननयम - वािक, रं गभूषा, वेशभूषा ही व्यवस्था प्रत्येक संघाने करावी. ववषय, सािरीकरण, तािमेळ ववचारात घेऊन

गुण दििे िातीि. काि मयाािेचे उल्िंघन झाल्यास गुण कमी केिे िातीि. सिर नाटयांच्या स्क्रीप्ट तीन प्रतीत १
तास अगोिर आयोिकांकडे ियावे.

स्पधाा प्रमुख - सौ. श्वेता पाटीि, सौ. ववरिा मरू
ु डकर, सौ. मग्ु धा िेिे, सौ . हे ति वककि .

मुक अलभनय(मायलमंग)MIMING

गट क्र.७ ते ११
स्पधाक संख्या

६ ते ८

ववषय

- कुठिाही शब्ि प्रयोग नसावा पाश्वासंगीत चािेि वेळ मयाािा ५ लम .
वेषभूषा - काळी ट्रॅ क पँट काळ टी - शटा , हातात पांढरे मोिे चेहेऱ्यािा पांढरा

रं ग

भारतीय शास्त्रीय नत्ृ य

गट क्र. ७ ते ११ स्पधाक संख्या २

❖ भारतीय शास्त्रीय नत्ृ या पैकी कोणत्याही एका प्रकारातीि नत्ृ य असावे. उिा. भरतनाट्यम,
कथ्थक, कथ्थकिी, ओडडसी,कुजच्चपि
ु ी, मोदहनी अट्टम

❖ िे नत्ृ य सािर केिे िाईि त्याबद्िि थोडक्यात मादहती ववद्याथ्याांनी सांगावी.
❖ नत्ृ यािा सािेशी अशी वेशभूषा, रं ग भूषा, केशभूषा, ववद्याथ्याांनी केिेिी असावी.
❖ नत्ृ य सािरीकरणा साठी प्रत्येक ववद्याथ्याािा कमीत कमी ५ लमननटे आणण िाजस्तत िास्त १०
लमननटे वेळ िे ण्यात येईि.

❖ भारतीय शास्त्रीय नत्ृ या पैकी ज्या प्रकारातीि नत्ृ य ववद्याथी सािर करे ि ते नत्ृ य त्या त्या
प्रकारच्या मागाम मधीि असेि याची काळिी घ्यावी.

❖ सीडी ककं वा पेन ड्राईव्हवर गाणे आणिे तरी चािेि गाणे वािि नाही तर कुठल्याही प्रकारे
आयोिक िबाबिार राहणार नाही.

हस्ताक्षर स्पधाा

गट क्र. ७ ते ११ स्पधाक संख्या २

❖ हस्ताक्षर स्पधाा दहंिी, इंग्रिी, मराठी भाषेमध्ये होईि.
❖ स्पधााकािा कोणत्याही एकाच भाषेमध्ये सहभाग घेता येईि.
❖ आयोिकांतर्फे कागि परु वण्यात येईि व व उतारा िे ण्यात येईि दििेल्या
वेळात तो उतारा वाचन
ू लिहायचा आहे.

❖ हस्ताक्षर स्पधेसाठी वेळ ३० लमननट िे ण्यात येतीि.

❖ हस्ताक्षर

स्पधेसाठी स्पधाकसंख्या प्रत्येक गटासाठी २ असेि.

वसई ववरार शहर महानगरपालिका ववभागीय कायाािय ववरार
२३ वा आंतर शािेय किा क्रीडा महोत्सव २०२२
दिनांक १७ नोव्हें बर ते २२ नोव्हें बर २०२२

किा ववभाग प्रवेश पत्रत्रका
ननबंध स्पधाा
शाळे चे नाव:- .........................................................

शाळे चा लशक्का

गट ५ / ६ खािगी / जि.प.शाळा
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

इयत्ता

िन्मतारीख

रजि. क्र

इयत्ता

िन्मतारीख

रजि. क्र

इयत्ता

िन्मतारीख

रजि. क्र

१.
२.
३.

गट ७ / ८ खािगी / जि.प.शाळा
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

१.
२.
३.

गट ९ स्पधाा प्रकार – इ ८ वी ते १० वी खािगी
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

१.
२.
३.

सिर मादहती खरी असून वरीि स्पधेचे ननयम व अटी आम्ही वाचल्या असून आम्हािा त्या बंधन कारक
राहतीि.

दटप:- संबंचधत शाळांनी र्फॉमा िागल्यास झेरॉक्स प्रती काढण्यास हरकत नाही.
•

मुिे आणण मुिी करीता स्वतंत्र प्रवेलशका भरणे अननवाया आहे .
मुख्याधापक

सही व लशक्का

वसई ववरार शहर महानगरपालिका ववभागीय कायाािय ववरार
२३ वा आंतर शािेय किा क्रीडा महोत्सव २०२२
दिनांक १७ नोव्हें बर ते २२ नोव्हें बर २०२२

किा ववभाग प्रवेश पत्रत्रका
ननबंध स्पधाा/ चचत्रकिा

शाळे चा लशक्का

शाळे चे नाव:- .........................................................................................................
शारीररक लशक्षकाची स्वाक्षरी व िरू ध्वनी क्रमांक-.........................................................
गट १० व ११ / ११ वी, १२ वी व महाववद्यािय
अ.क्र

स्पधाकाचे नाव

इयत्ता

िन्मतारीख

रजि. क्र

१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.

सिर मादहती खरी असून वरीि स्पधेचे ननयम व अटी आम्ही वाचल्या असून आम्हािा त्या
बंधन कारक राहतीि.

दटप:- संबंधीत शाळांनी र्फॉमा िागल्यास झेरॉक्स प्रती काढण्यास हरकत नाही.
मख्
ु याधापक

सही व लशक्का

वसई ववरार शहर महानगरपालिका ववभागीय कायाािय ववरार
२३ वा आंतर शािेय किा क्रीडा महोत्सव २०२२
दिनांक १७ नोव्हें बर ते २२ नोव्हें बर २०२२

किा ववभाग प्रवेश पत्रत्रका
चचत्रकिा स्पधाा
शाळे चे नाव:- .........................................................

शाळे चा लशक्का

गट ५ / ६ खािगी / जि.प.शाळा
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

इयत्ता

िन्मतारीख

रजि. क्र

इयत्ता

िन्मतारीख

रजि. क्र

इयत्ता

िन्मतारीख

रजि. क्र

१.
२.
३.

गट ७ / ८ खािगी / जि.प.शाळा
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

१.
२.
३.

गट ९ स्पधाा प्रकार – इ ८ वी ते १० वी खािगी
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

१.
२.
३.

सिर मादहती खरी असून वरीि स्पधेचे ननयम व अटी आम्ही वाचल्या असून आम्हािा त्या बंधन कारक
राहतीि.

दटप:- संबंचधत शाळांनी र्फॉमा िागल्यास झेरॉक्स प्रती काढण्यास हरकत नाही.
•

मुिे आणण मुिी करीता स्वतंत्र प्रवेलशका भरणे अननवाया आहे .
मुख्याधापक

सही व लशक्का

वसई ववरार शहर महानगरपालिका ववभागीय कायाािय ववरार
२३ वा आंतर शािेय किा क्रीडा महोत्सव २०२२
दिनांक १७ नोव्हें बर ते २२ नोव्हें बर २०२२

किा ववभाग प्रवेश पत्रत्रका

शाळे चा लशक्का

भाग घ्यावयाच्या स्पधाा प्रकारा पुढीि चौकोनात √ अशी खण
ू करावी
स्पधाा प्रकार- १)समूह गायन

२)समूहनत्ृ य

३) पथनाट्य

४) मायलमंग
गट क्रमांक (

)

शाळे चे नाव:- (खािगी / जि.प.शाळा) ....................................................................
अ.क्र

स्पधाकाचे नाव

इयत्ता

िन्मतारीख

रजि. क्र

१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.
१२.
१३.
१४.
१५.
१६.

सिर मादहती खरी असून वरीि स्पधेचे ननयम व अटी आम्ही वाचल्या असून आम्हािा त्या
बंधन कारक राहतीि.

दटप:- संबंधीत शाळांनी र्फॉमा िागल्यास झेरॉक्स प्रती काढण्यास हरकत नाही.

मुख्याध्यापक
संघनायक सही

सही व लशक्का

वसई ववरार शहर महानगरपालिका ववभागीय कायाािय ववरार
२३ वा आंतर शािेय किा क्रीडा महोत्सव २०२२
दिनांक १७ नोव्हें बर ते २२ नोव्हें बर २०२२

किा ववभाग प्रवेश पत्रत्रका
कथाकथन स्पधाा
शाळे चे नाव:- .........................................................

शाळे चा लशक्का

गट १ / ४ खािगी / जि.प.शाळा
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

इयत्ता

िन्मतारीख

रजि. क्र

१.
२.
सिर मादहती खरी असून वरीि स्पधेचे ननयम व अटी आम्ही वाचल्या असून आम्हािा त्या
बंधन कारक राहतीि.

दटप:- संबंधीत शाळांनी र्फॉमा िागल्यास झेरॉक्स प्रती काढण्यास हरकत नाही.

मख्
ु याध्यापक
संघनायक सही

सही व लशक्का

वसई ववरार शहर महानगरपालिका ववभागीय कायाािय ववरार
२३ वा आंतर शािेय किा क्रीडा महोत्सव २०२२
दिनांक १७ नोव्हें बर ते २२ नोव्हें बर २०२२

किा ववभाग प्रवेश पत्रत्रका
वेषभूषा स्पधाा
शाळे चे नाव:- .........................................................

शाळे चा लशक्का

गट १ / ४ खािगी / जि.प.शाळा
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

इयत्ता

िन्मतारीख

रजि. क्र

१.
२.
सिर मादहती खरी असून वरीि स्पधेचे ननयम व अटी आम्ही वाचल्या असून आम्हािा त्या
बंधन कारक राहतीि.

दटप:- संबंधीत शाळांनी र्फॉमा िागल्यास झेरॉक्स प्रती काढण्यास हरकत नाही.

मुख्याध्यापक
संघनायक सही

सही व लशक्का

वसई ववरार शहर महानगरपालिका ववभागीय कायाािय ववरार
२३ वा आंतर शािेय किा क्रीडा महोत्सव २०२२
दिनांक १७ नोव्हें बर ते २२ नोव्हें बर २०२२

किा ववभाग प्रवेश पत्रत्रका
वकृत्व स्पधाा /शास्त्रीय नत्ृ य / हस्ताक्षर
शाळे चा लशक्का

गट ७ / ८ खािगी / जि.प.शाळा
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

इयत्ता

िन्मतारीख

रजि. क्र

स्पधाकाचे नाव

इयत्ता

िन्मतारीख

रजि. क्र

स्पधाकाचे नाव

इयत्ता

िन्मतारीख

रजि. क्र

१.
२.

गट ९ खािगी / जि.प.शाळा
अ.क्र.
१.
२.

गट १० / ११ खािगी
अ.क्र.
१.
२.

सिर मादहती खरी असून वरीि स्पधेचे ननयम व अटी आम्ही वाचल्या असून आम्हािा त्या
बंधन कारक राहतीि.

दटप:- संबंधीत शाळांनी र्फॉमा िागल्यास झेरॉक्स प्रती काढण्यास हरकत नाही.

मुख्याध्यापक
संघनायक सही

सही व लशक्का

