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 घनयमानस
ु ार िे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 मुख्याध्यापकाच्या

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 िुटींच्या

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 िुनी 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 मळ
ु प्रत

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 (पव
ु )ा 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. नैपुण्य

चषक ममळववण्यासाठी प्रयत्न करणाच्या शाळा, महाववद्यालयामर्न
ू भाग िेणा-या स्पर्ाकांच्या प्रवेश
पत्रिके सोबत मख्
ु याध्यापक / प्राचाया यांनी लेटर हे ड वर प्रवेश जस्वकारण्याबाबत मलहून प्रवेमशका ददलेल्या
ठीकाणी सादर करावी.
ववशेष नैपण्
ू य चाषक करीता मैदानी व सांघिक स्पर्ेचे गण
ु ग्राहय र्रले िातील.

त्याच प्रमाणे कला

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

ममळववलेल्या स्पर्ाकांचे गुण

*ववशेष सूचना - कोणत्याही एका संस्थेचे एकत्रित गुण िेतले िाणार नाही सवा शाळा/महाववद्यालये यांनी
स्वतंि अिा भरावेत.

आपिे ववननत

किा क्रीडा महोत्सव सलमती

वसई ववरार शहर महानगरपालिका ववभागीय कायाािय ववरार
२३ वा आंतर शािेय किा क्रीडा महोत्सव २०२२
दिनांक १७ नोव्हें बर ते २७ नोव्हें बर २०२२
क्रीडा स्पधाा तपलशि

वैयक्ततक मैिानी स्पधाा
गर् वयोगर्
१

८

७५ मी. धावणे , ५० मी. िंगड धाव

१२ वषााखािीि मुिे/मुिी स्पधाकाचा िन्म १/१/२०११

१००मी.

(इयत्ता ५ वी ते ६वी )
४

६

वा त्या नंतर असावा
वा त्या नंतर असावा

,चें डुफेक

धावणे,२००मी धवणे,िांबउडी,

गोळाफेक

१४ वषााखािीि मुिे/मुिी स्पधाकाचा िन्म १/१/२००९

१००मी.धावणे ,२००मी,धवणे,४००मी.धवणे,

१७ वषााखािीि मि
ु े/मि
ु ी स्पधाकाचा िन्म १/१/२००६

१००मी.धावणे,२००मी.,धावणे,४००मी.धावणे,

(इयत्ता ९ वी ते १०वी )

वा त्या नंतर असावा

८००मी.धावणे,िांबउडी,गोळाफेक,थाळी फेक

महाववद्याियीन

स्पधाकिा वयाचीअर् नाही

१००मी.धावणे,२००मी.,धावणे,४००मी.धावणे,

(इयत्ता ७ वी ते ८वी )
५

त्या नंतर असावा

१० वषााखािीि मुिे/मुिी स्पधाकाचा िन्म १/१/२०१३
(इयत्ता ३री ते ४ थी)

३

स्पधााप्रकार

वषााखािीि मुिे/मुिी स्पधाकाचा िन्म १/१/२०१५ वा ५० मी. धावणे , ३० मी िंगड धाव, चें डू फेक

(इयत्ता १िी ते २री)
२

वयोमयाािा

गर् मुिे/मुिी

वा त्या नंतर असावा

िांबउडी, गोळाफेक

८००मी.धावणे,िांबउडी,गोळाफेक,थाळी फेक

सांनघक मैिानी स्पधाा(मुिे/मुिी)गट ७
गट ८
गट ९

१० वषााखालील मुले/मुली स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२०१३ व त्या नंतरचा असावा ररले ४x५०मी. र्वणे

१२ वषााखालील मुले/मुली स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२०११ व त्या नंतरचा असावा ररले ४x१००मी. र्वणे
१४ वषााखालील मल
ु े/मल
ु ी स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२००९ व त्या नंतरचा असावा ररले ४x१००मी. र्वणे

गट १० १७ वषााखालील मुले/मुली स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२००६ व त्या नंतरचा असावा ररले ४x१००मी. र्वणे
गट ११ महाववद्यालयीन मुले/मुली स्पर्ाकला वयाचीअट नाही

लमतस माशाि आर्ा मुिे / मुिी

गट १२ ८ वषााखालील मुले/मुली

ररले ४x१००मी. र्वणे

स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२०१५ व त्या नंतरचा असावा ममक्स माशाल आटा

गट १३ १० वषााखालील मुले/मुली स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२०१३ व त्या नंतरचा असावा ममक्स माशाल आटा
गट १४ १२ वषााखालील मल
ु े/मल
ु ी स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२०११ व त्या नंतरचा असावा ममक्स माशाल आटा
गट १५ १४ वषााखालील मुले/मुली स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२००९ व त्या नंतरचा असावा ममक्स माशाल आटा

तायतवांिो मुिे / मुिी

गट १६ १४ वषााखालील मुले/मुली स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२००९ व त्या नंतरचा असावा तायक्वांदो
गट १७ १७ वषााखालील मुले/मुली स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२००६ व त्या नंतरचा असावा तायक्वांदो
गट १८

महाववद्यालयीन मुले/मुली स्पर्ाकला वयाचीअट नाही

करर्े स्पधाा- कुलमते क्ि.प. शाळा व खािगी शाळा
गट १९ ८ वषााखालील मुले/मुली

स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२०१५ व त्या नंतरचा असावा

गट १९ १० वषााखालील मुले/मुली स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२०१३ व त्या नंतरचा असावा
गट २० १२ वषााखालील मुले/मुली स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२०११ व त्या नंतरचा असावा
गट २१ १४ वषााखालील मुले/मुली स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२००९ व त्या नंतरचा असावा
गट २२ १७ वषााखालील मुले/मुली स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२००६ व त्या नंतरचा असावा
गट २३

महाववद्यालयीन मल
ु े/मल
ु ी स्पर्ाकला वयाचीअट नाही

तायक्वांदो

ककक बॉक्तसंग क्ि.प. शाळा व खािगी शाळा
गट २४ ६ वषााखालील मुले/मुली
गट २५ ८ वषााखालील मल
ु े / मल
ु ी

स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२०१७ व त्या नंतरचा असावा
स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२०१५ व त्या नंतरचा असावा

गट २६ १० वषााखालील मुले/मुली स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२०१३ व त्या नंतरचा असावा
गट २७ १२ वषााखालील मुले/मुली स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२०११ व त्या नंतरचा असावा
गट २८ १० वषााखालील मुले/मुली स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२००९ व त्या नंतरचा असावा
गट २९ १० वषााखालील मुले/मुली स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२००६ व त्या नंतरचा असावा
गट ३०

महाववद्यालयीन मुले/मुली स्पर्ाकला वयाचीअट नाही

बद्
ु धधबळ क्ि.प. शाळा व खािगी शाळा
गट ३१ १२ वषााखालील मुले/मुली

स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२०११ व त्या नंतरचा असावा

गट ३३ १७ वषााखालील मुले/मुली

स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२००६ व त्या नंतरचा असावा

गट ३२ १४ वषााखालील मुले/मुली
गट ३४

स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२००९ व त्या नंतरचा असावा

महाववद्यालयीन मुले/मुली स्पर्ाकला वयाचीअट नाही

िितरण क्ि.प. शाळा व खािगी शाळा
गट ३५ १४ वषााखालील मुले/मुली
गट ३६ १७ वषााखालील मल
ु े/मल
ु ी
गट ३७

स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२००९ व त्या नंतरचा असावा
स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२००६ व त्या नंतरचा असावा

महाववद्यालयीन मुले/मुली स्पर्ाकला वयाचीअट नाही

र्े बि र्े ननस क्ि.प. शाळा व खािगी शाळा
गट ३८ १४ वषााखालील मुले/मुली

स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२००९ व त्या नंतरचा असावा

ु े/मल
ु ी
गट ३९ १७ वषााखालील मल

स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२००६ व त्या नंतरचा असावा

गट ४०

महाववद्यालयीन मुले/मुली स्पर्ाकला वयाचीअट नाही

स्पधाकाने बॅर् स्वत:ने आणणे आवश्यक आहे .
बॅडलमंर्न क्ि.प. शाळा व खािगी शाळा
गट ४१ १४ वषााखालील मल
ु े/मल
ु ी स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२००९ व त्या नंतरचा असावा
गट ४२ १७ वषााखालील मुले/मुली स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२००६ व त्या नंतरचा असावा
गट ४३

महाववद्यालयीन मुले/मुली स्पर्ाकला वयाचीअट नाही

स्पधाकाने रॅकेर् स्वत:ने आणणे आवश्यक आहे .
कॅरम एकेरी क्ि.प. शाळा व खािगी शाळा

गट ४४ १४ वषााखालील मुले/मुली स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२००९ व त्या नंतरचा असावा
गट ४५ १७ वषााखालील मुले/मुली स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२००६ व त्या नंतरचा असावा
गट ४६

महाववद्यालयीन मुले/मुली स्पर्ाकला वयाचीअट नाही

एयर रायफि शूदर्ंग १० मीर्र क्ि.प. शाळा व खािगी शाळा
गट ४७ १४ वषााखालील मुले/मुली
गट ४७ १७ वषााखालील मुले/मुली
गट ४८

स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२००९ व त्या नंतरचा असावा
स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२००६ व त्या नंतरचा असावा

महाववद्यालयीन मुले/मुली स्पर्ाकला वयाचीअट नाही

योगासन क्ि.प. शाळा व खािगी शाळा
गट ४९ ८ वषााखालील मुले/मुली

स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२०१५ व त्या नंतरचा असावा

गट ५१ १४ वषााखालील मुले/मुली

स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२००९ व त्या नंतरचा असावा

गट ५० ११ वषााखालील मल
ु े/मल
ु ी

स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२०१२ व त्या नंतरचा असावा

गट ५२ १७ वषााखालील मुले/मुली

स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२००६ व त्या नंतरचा असावा

गट ५३

महाववद्यालयीन मुले/मुली स्पर्ाकला वयाचीअट नाही

रोिर स्केदर्ंग (तवॉड / इनिाईन) क्ि.प. शाळा व खािगी शाळा
गट ५४ ११ वषााखालील मुले/मुली

स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२०१२ व त्या नंतरचा असावा

गट ५६ १७ वषााखालील मल
ु े/मल
ु ी

स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२००६ व त्या नंतरचा असावा

गट ५५ १४ वषााखालील मुले/मुली
गट ५७

स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२००९ व त्या नंतरचा असावा

महाववद्यालयीन मुले/मुली स्पर्ाकला वयाचीअट नाही

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

सांनघक स्पधाा मुिे / मुिी
कबड्डी स्पधाा

खािगी व क्ि.प. शाळा

गट ५८ ककशोर १ली ते ४थी

(स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२०१३ वा त्या नंतरचा असावा) विन ३५ ककलो.

ककशोरी १ली ते ४थी

(स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२०१३ वा त्या नंतरचा असावा) विन ३० ककलो.

गट ५९ १४ वषााखालील मुले

(स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२००९ वा त्या नंतरचा असावा) विन ५१ ककलो.

गट ६० १७ वषााखालील मुले

(स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२००६ वा त्या नंतरचा असावा) विन ५७ ककलो.

१४ वषााखालील मुली (स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२००९ वा त्या नंतरचा असावा) विन ४८ ककलो.
१७ वषााखालील मुली (स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२००६ वा त्या नंतरचा असावा) विन ५३ ककलो.

गट ६१ महाववद्यालयीन मल
ु े (स्पर्ाकला वयाची अट नाही शालेय ववद्यार्थयाांना खेळता येणार नाही)
महाववद्यालयीन मल
ु ी (स्पर्ाकला वयाची अट नाही शालेय ववद्यार्थयाांना खेळता येणार नाही)

विन १६ नोव्हें बर २०२२ रोिी वववा महाववद्यािय मागीि मैिान सकाळी १० ते सायं. ४ वािता घेतिे

िाईि. संघाने सोबत शाळे चे आयडी (ओळख पात्र) ककं वा ओरीिनि, आधाकााडा आणावे सिर दिवशी ज्या संघाचे विन
होणार नाही त्या संघास स्पधेत सहभागी होता येणार नाही.
दर्प- स्पधाकास एकाच गर्ातन
ू सहभाग घेता येईि.

खो-खो स्पधाा

खािगी व क्ि.प. शाळा

गट ६२ १४ वषााखालील मुले/मुली

(स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२००९ वा त्या नंतरचा असावा)

गट ६४ महाववद्यालयीन मुले/मुली

(स्पर्ाकला वयाची अट नाही शालेय ववद्यार्थयाांना खेळता येणार नाही)

गट ६३ १७ वषााखालील मुले/मुली

(स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२००६ वा त्या नंतरचा असावा)

संघाचा फोर्ो काढण्याकरीता १६ नोव्हें बर २०२२ रोिी वववा महाववद्यािय मागीि मैिानात सकाळी १० ते सांय. ४ वािता
हिर रहावे.
दर्प- स्पधाकास एकाच गर्ातन
ू सहभाग घेता येईि.

िंगड़ी स्पधाा

खािगी व क्ि.प. शाळा

गट ६५ ९ वषाा खालील ककशोर / ककशोरी

८ x ८ मी मैदान

स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२०१३ व त्या

नंतरचा असावा १ली ते ४थी
गट ६६ ११ वषाा खलील मुली / मुले

११ x ११ मी. मैदान स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२०११ व त्या

गट ६७ १४ वषााखालील मुले / मुले

११ x ११ मी. मैदान स्पर्ाकाचा िन्म १/१/२००९ व त्या

गट ६८ महाववद्यालयीन गट

११ x ११ मी. मैदान वयाची अट नाही

नंतरचा असावा (ई.५ वी ते ६ वी पयांत)
नंतरचा असावा (ई.७ वी ते ८ वी पयांत)

व्हॉिीबॉि-

खािगी व क्ि.प. शाळा
गर् ६९

१४ वषााखािीि मुिे / मुिी

स्पधाका स्पधाकचा चा िन्म १/१/२००९ व ् त्या नंतरचा असावा ई८ वी पयंत
गर् ७०

१७ वषााखािीि मुिे / मुिी

स्पधाका स्पधाकचा चा िन्म १/१/२००६ व ् त्या नंतरचा असावा ई.१० वी पयंत
गर् ७१

महाववद्याियीन मि
ु े / मि
ु ी
स्पधाकिा वयाची अर् नाही.

रस्सीखेच-

खािगी व क्ि.प. शाळा
गर् ७२

१४ वषााखािीि मुिे / मुिी

स्पधाका स्पधाकचा चा िन्म १/१/२००९ व त्या नंतरचा असावा. ई ६ वी ते ई८ वी पयंत
गर् ७२ अ १७ वषााखािीि मुिे / मुिी

स्पधाकचा चा िन्म १/१/२००६ व त्या नंतरचा असावा. ई ९ वी ते ई १० वी पयंत

िगोरी-

खािगी व क्ि.प. शाळा
गर् ७३

१४ वषााखािीि मि
ु े / मुिी

स्पधाका स्पधाकचा चा िन्म १/१/२००९ व त्या नंतरचा असावा ई ५ वी ते ई८ वी पयंत
गर् ७४

१७ वषााखािीि मुिे / मुिी

स्पधाका स्पधाकचा चा िन्म १/१/२००६ व त्या नंतरचा असावा ई ९ वी ते ई १० वी पयंत
गर् ७५

महाववद्याियीन मुिे / मुिी
स्पधाकिा वयाची अर् नाही.

ररंक फुर्बॉि (७ + ३) -

खािगी व क्ि.प. शाळा
गर् ७६

१४ वषााखािीि मुिे / मुिी

गर् ७७

१७ वषााखािीि मुिे / मुिी

स्पधाका स्पधाकचा चा िन्म १/१/२००९ व ् त्या नंतरचा असावा ई ६ वी ते ई८ वी पयंत

स्पधाका स्पधाकचा चा िन्म १/१/२००६ व ् त्या नंतरचा असावा ई ९ वी ते ई १० वी पयंत
गर् ७८

महाववद्याियीन मि
ु े / मि
ु ी
स्पधाकिा वयाची अर् नाही.

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

वैयक्ततक मैिानी प्रवेश स्पधाा पत्रत्रका

शाळे चे नाव:

स्पधाकाचे नाव:

िन्म तारीख : / /
रक्िस्र्र न:मुिे/मुिी क्रीडा लशक्षक मो.न
• सूचना:-१) प्रत्येक स्पर्ााप्राकारात एका शाळे तील व महाववद्यालायातील ३ खेळाडू स्पर्ेत प्रवेश िेऊ शकतील
व एक ववद्याथी ररले रे स हा स्पर्ाा प्रकार सोडून वैयजक्तक ३ क्रीडा प्रकारात भाग िेता येइल.
२) चेस नंबर हे आयोिकांन कडून ददले िातील.

३) जिल्हा पररषद शाळा व खािगी शाळा यांच्या एकिीत स्पर्ाा खेळववल्या िातील.
गर् क्र
गर् क्र. १

िन्म तारीख
१/१/२०१५ वा त्या नंतरचा

(८ वषााखािीि)
स्त्री

१/१/२०१३ वा त्या नंतरचा

(१० वषााखािीि)
स्त्री

१/१/२०११ वा त्या नंतरचा

(१२ वषााखािीि)
स्त्री

३० मी िंगड धाव

७५ मी. धावणे

५० मी िंगड धाव

चें डू फेक

पुरुष

गर् क्र. ३

५० मी. धावणे
चें डू फेक

पुरुष

गर् क्र. २

स्पधाा प्रकार

१०० मी. धावणे
िांब उडी

२०० मी धावणे
गोळा फेक

पुरुष

गर् क्र. ४

१/१/२००९ वा त्या नंतरचा

१०० मी. धावणे

(१४ वषााखािीि)

४०० मी.धावणे

स्त्री

गोळा फेक

परु
ु ष

गर् क्र. ५

१/१/२००६ वा त्या नंतरचा

२०० मी धावणे
िांब उडी

१०० मी. धावणे

२०० मी धावणे

(१७ वषााखािीि)

४०० मी.धावणे

८०० मी.धावणे

स्त्री

िांब उडी

गोळा फेक

परु
ु ष

गर् क्र. ६

थाळी फेक
स्पधाकिा वयाचीअर् नाही

१०० मी. धावणे

२०० मी धावणे

(महाववद्याियीन)

४०० मी.धावणे

८०० मी.धावणे

स्त्री

िांब उडी

गोळा फेक

पुरुष

क्रीडा लशक्षकाचे नाव व सही

थाळी फेक

शाळे चा लशतका

मुख्याध्यापक सही व लशतका

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

वैयक्ततक स्पधाा पत्रत्रका
शाळे चे नाव:- .........................................................

शाळे चा लशतका

गर् १२ स्पधाा प्रकार - लमतस माशाि आर्ा

८ वषााखािीि मुिे/मुिी (िन्मतारीख १/१/२०१५)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

१.
२.
३.

गर् १३ स्पधाा प्रकार - लमतस माशाि आर्ा

१० वषााखािीि मुिे/मुिी (िन्मतारीख १/१/२०१३)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

इयत्ता

१.
२.
३.

गर् १४ स्पधाा प्रकार - लमतस माशाि आर्ा

१२ वषााखािीि मुिे/मुिी (िन्मतारीख १/१/२०११)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

इयत्ता

१.
२.
३.

गर् १५ स्पधाा प्रकार - लमतस माशाि आर्ा

१४ वषााखािीि मुिे/मुिी (िन्मतारीख १/१/२००९)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

इयत्ता

१.
२.
३.
सिर मादहती खरी असन
ू वरीि स्पधेचे ननयम व अर्ी आम्ही वाचल्या असून आम्हािा त्या बंधन कारक राहतीि.
दर्प:- संबंधधत शाळांनी फॉमा िागल्यास झेरॉतस प्रती काढण्यास हरकत नाही.
•

मि
ु े आणण मि
ु ी करीता स्वतंत्र प्रवेलशका भरणे अननवाया आहे .

क्रीडा लशक्षकाचे नाव व सही

मख्
ु याधापक सही व लशतका

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

वैयक्ततक स्पधाा पत्रत्रका
शाळे चे नाव:- .........................................................

शाळे चा लशतका

गर् १६ स्पधाा प्रकार – तायतवांिो

१४ वषााखािीि मि
ु े/मि
ु ी (िन्मतारीख १/१/२००९)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

१.
२.
३.

गर् १७ स्पधाा प्रकार - तायतवांिो

१७ वषााखािीि मुिे/मुिी (िन्मतारीख १/१/२००६)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

इयत्ता

१.
२.
३.

गर् १८ स्पधाा प्रकार - तायतवांिो

महाववद्याियीन गर् (स्पधाकिा वयाची अर् नाही)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

इयत्ता

१.
२.
३.
सिर मादहती खरी असून वरीि स्पधेचे ननयम व अर्ी आम्ही वाचल्या असून आम्हािा त्या बंधन कारक राहतीि.
दर्प:- संबंधधत शाळांनी फॉमा िागल्यास झेरॉतस प्रती काढण्यास हरकत नाही.
•

मुिे आणण मुिी करीता स्वतंत्र प्रवेलशका भरणे अननवाया आहे .
क्रीडा शिक्षकाचे नाव व सही

मुख्याधापक सही व लशतका

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

वैयक्ततक स्पधाा पत्रत्रका
शाळे चे नाव:- .........................................................

शाळे चा लशतका

गर् १९ स्पधाा प्रकार – करार्े

१० वषााखािीि मि
ु े/मि
ु ी (िन्मतारीख १/१/२०१३)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

१.
२.
३.
गर् २० स्पधाा प्रकार - करार्े

१२ वषााखािीि मुिे/मुिी (िन्मतारीख १/१/२०११)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

१.
२.
३.
गर् २१ स्पधाा प्रकार - करार्े

१४ वषााखािीि मुिे/मुिी (िन्मतारीख १/१/२००९)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

१.
२.
३.
गर् २२ स्पधाा प्रकार - करार्े

१७ वषााखािीि मुिे/मुिी (िन्मतारीख १/१/२००६)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

१.
२.
३.
गर् २३ स्पधाा प्रकार - करार्े

महाववद्याियीन गर् (स्पधाकिा वयाची अर् नाही)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

१.
२.
३.

सिर मादहती खरी असून वरीि स्पधेचे ननयम व अर्ी आम्ही वाचल्या असून आम्हािा त्या बंधन कारक राहतीि.
दर्प:- संबंधधत शाळांनी फॉमा िागल्यास झेरॉतस प्रती काढण्यास हरकत नाही.
•

मुिे आणण मुिी करीता स्वतंत्र प्रवेलशका भरणे अननवाया आहे .
क्रीडा लशक्षकाचे नाव व सही

मुख्याधापक सही व लशतका

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

शाळे चे नाव:- .........................................................

गर् २४ स्पधाा प्रकार – ककक बॉक्तसंग

६ वषााखािीि मि
ु े/मि
ु ी (िन्मतारीख १/१/२०१७)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

शाळे चा लशतका

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

१.
२.
३.
गर् २५ स्पधाा प्रकार – ककक बॉक्तसंग

८ वषााखािीि मुिे/मुिी (िन्मतारीख १/१/२०१५)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

१.
२.
३.
गर् २६ स्पधाा प्रकार - ककक बॉक्तसंग

१० वषााखािीि मुिे/मुिी (िन्मतारीख १/१/२०१३)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

१.
२.
३.
गर् २७ स्पधाा प्रकार - ककक बॉक्तसंग

१२ वषााखािीि मुिे/मुिी (िन्मतारीख १/१/२०११)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

१.
२.
३.
गर् २८ स्पधाा प्रकार - ककक बॉक्तसंग
१४ वषााखािीि मुिे/मुिी (िन्मतारीख १/१/२००९)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

१.
२.
३.
गर् २९ स्पधाा प्रकार - ककक बॉक्तसंग

१७ वषााखािीि मि
ु े/मि
ु ी (िन्मतारीख १/१/२००६)
अ.क्र.

१.
२.
३.

स्पधाकाचे नाव

गर् ३० स्पधाा प्रकार - ककक बॉक्तसंग

महाववद्याियीन गर् (स्पधाकिा वयाची अर् नाही)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

१.
२.
३.
सिर मादहती खरी असून वरीि स्पधेचे ननयम व अर्ी आम्ही वाचल्या असून आम्हािा त्या बंधन कारक राहतीि.
दर्प:- संबंधधत शाळांनी फॉमा िागल्यास झेरॉतस प्रती काढण्यास हरकत नाही.
•

मुिे आणण मुिी करीता स्वतंत्र प्रवेलशका भरणे अननवाया आहे .

क्रीडा शिक्षकाचे नाव व सही

मुख्याधापक सही व लशतका

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

इनडोअर प्रवेश पत्रत्रका
शाळे चे नाव:- .........................................................

शाळे चा लशतका

गर् ३१ स्पधाा प्रकार - बद्
ु धधबळ

१२ वषााखािीि मुिे/मुिी (िन्मतारीख १/१/२०११)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

१.
२.
३.
गर् ३२ स्पधाा प्रकार - बद्
ु धधबळ

१४ वषााखािीि मुिे/मुिी (िन्मतारीख १/१/२००९)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

१.
२.
३.
गर् ३३ स्पधाा प्रकार - बद्
ु धधबळ

१७ वषााखािीि मुिे/मुिी (िन्मतारीख १/१/२००६)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

१.
२.
३.
गर् ३४ स्पधाा प्रकार - बद्
ु धधबळ

महाववद्याियीन गर् (स्पधाकिा वयाची अर् नाही)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

१.
२.
३.

सिर मादहती खरी असून वरीि स्पधेचे ननयम व अर्ी आम्ही वाचल्या असून आम्हािा त्या बंधन कारक राहतीि.
दर्प:- संबंधधत शाळांनी फॉमा िागल्यास झेरॉतस प्रती काढण्यास हरकत नाही.
•

मुिे आणण मुिी करीता स्वतंत्र प्रवेलशका भरणे अननवाया आहे .

क्रीडा शिक्षकाचे नाव व सही

मुख्याधापक सही व लशतका

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

वैयक्ततक स्पधाा पत्रत्रका
शाळे चे नाव:- .........................................................

शाळे चा लशतका

गर् ३५ स्पधाा प्रकार – िितरण ५० मीर्र

१४ वषााखािीि मुिे/मुिी (िन्मतारीख १/१/२००९)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

१.
२.
३.
४
५
गर् ३६ स्पधाा प्रकार – िितरण १०० मीर्र

१७ वषााखािीि मुिे/मुिी (िन्मतारीख १/१/२००६)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

१.
२.
३.
४.
५.
गर् ३७ स्पधाा प्रकार – िितरण २०० मीर्र

महाववद्याियीन गर् (स्पधाकिा वयाची अर् नाही)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

१.
२.
३.
४.
५.

सिर मादहती खरी असन
ू वरीि स्पधेचे ननयम व अर्ी आम्ही वाचल्या असून आम्हािा त्या बंधन कारक राहतीि.
दर्प:- संबंधधत शाळांनी फॉमा िागल्यास झेरॉतस प्रती काढण्यास हरकत नाही.
•
•

मि
ु े आणण मि
ु ी करीता स्वतंत्र प्रवेलशका भरणे अननवाया आहे .

स्पधाा १७ नोव्हें बर २०२२ रोिी सकाळी ८.३० वा. अमेय तिालसक तिब तरण तिाव यशवंत नगर ववरार
(प)

क्रीडा शिक्षकाचे नाव व सही

मुख्याधापक सही व लशतका

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

इनडोअर प्रवेश पत्रत्रका
शाळे चे नाव:- .........................................................

शाळे चा लशतका

गर् ३८ स्पधाा प्रकार – र्े बि र्े ननस

१४ वषााखािीि मुिे/मुिी (िन्मतारीख १/१/२००९)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

१.
२.
३.
४
५
गर् ३९ स्पधाा प्रकार – र्े बि र्े ननस

१७ वषााखािीि मि
ु े/मि
ु ी (िन्मतारीख १/१/२००६)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

१.
२.
३.
४.
५.
गर् ४० स्पधाा प्रकार – र्े बि र्े ननस

महाववद्याियीन गर् (स्पधाकिा वयाची अर् नाही)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

१.
२.
३.
४.
५.

सिर मादहती खरी असून वरीि स्पधेचे ननयम व अर्ी आम्ही वाचल्या असून आम्हािा त्या बंधन कारक राहतीि.
दर्प:- संबंधधत शाळांनी फॉमा िागल्यास झेरॉतस प्रती काढण्यास हरकत नाही.
•
•
•

मुिे आणण मुिी करीता स्वतंत्र प्रवेलशका भरणे अननवाया आहे .
खळाडूने स्पधेच्यावेळी स्वत:ची बॅर् आणणे िरुरीचे आहे .

स्थळ:- नववन वववा महाववद्यािय १ िा मििा येथे असेि.

क्रीडा शिक्षकाचे नाव व सही

मुख्याधापक सही व लशतका

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

इनडोअर प्रवेश पत्रत्रका
शाळे चे नाव:- .........................................................

शाळे चा लशतका

गर् ४१ स्पधाा प्रकार – बॅडलमंर्न

१४ वषााखािीि मुिे/मुिी (िन्मतारीख १/१/२००९)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

१.
२.
३.
४
५
गर् ४२ स्पधाा प्रकार – बॅडलमंर्न

१७ वषााखािीि मुिे/मुिी (िन्मतारीख १/१/२००६)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

१.
२.
३.
४.
५.
गर् ४३ स्पधाा प्रकार – बॅडलमंर्न

महाववद्याियीन गर् (स्पधाकिा वयाची अर् नाही)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

१.
२.
३.
४.
५.

सिर मादहती खरी असून वरीि स्पधेचे ननयम व अर्ी आम्ही वाचल्या असून आम्हािा त्या बंधन कारक राहतीि.
दर्प:- संबंधधत शाळांनी फॉमा िागल्यास झेरॉतस प्रती काढण्यास हरकत नाही.
•
•
•

मुिे आणण मुिी करीता स्वतंत्र प्रवेलशका भरणे अननवाया आहे .
खळाडूने स्पधेच्यावेळी स्वत:ची रॅकेर् आणणे िरुरीचे आहे .
स्थळ:- वववा कॉिेि िुनी ईमारत ४ था मििा.

क्रीडा शिक्षकाचे नाव व सही

मुख्याधापक सही व लशतका

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

इनडोअर प्रवेश पत्रत्रका
शाळे चे नाव:- .........................................................

शाळे चा लशतका

गर् ४४ स्पधाा प्रकार – कॅरम एकेरी

१४ वषााखािीि मुिे/मुिी (िन्मतारीख १/१/२००९)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

१.
२.
३.
४
५
गर् ४५ स्पधाा प्रकार – कॅरम एकेरी

१७ वषााखािीि मुिे/मुिी (िन्मतारीख १/१/२००६)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

१.
२.
३.
४.
५.
गर् ४६ स्पधाा प्रकार – कॅरम एकेरी

महाववद्याियीन गर् (स्पधाकिा वयाची अर् नाही)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

१.
२.
३.
४.
५.

सिर मादहती खरी असून वरीि स्पधेचे ननयम व अर्ी आम्ही वाचल्या असून आम्हािा त्या बंधन कारक राहतीि.
दर्प:- संबंधधत शाळांनी फॉमा िागल्यास झेरॉतस प्रती काढण्यास हरकत नाही.
•
•

मुिे आणण मुिी करीता स्वतंत्र प्रवेलशका भरणे अननवाया आहे .
स्थळ:- नववन वववा महाववद्यािय १ िा मििा येथे असेि.

क्रीडा शिक्षकाचे नाव व सही

मुख्याधापक सही व लशतका

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

वैयक्ततक स्पधाा पत्रत्रका
शाळे चे नाव:- .........................................................

शाळे चा लशतका

गर् ४७ स्पधाा प्रकार – एयर रायफि शूदर्ंग

१४ वषााखािीि मुिे/मुिी (िन्मतारीख १/१/२००९)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

१.
२.
३.
४
५
गर् ४७अ स्पधाा प्रकार – एयर रायफि शदू र्ंग

१७ वषााखािीि मुिे/मुिी (िन्मतारीख १/१/२००६)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

१.
२.
३.
४
५
गर् ४८ स्पधाा प्रकार – एयर रायफि शदू र्ंग

महाववद्याियीन गर् (स्पधाकिा वयाची अर् नाही)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

१.
२.
३.
४.
५.

सिर मादहती खरी असून वरीि स्पधेचे ननयम व अर्ी आम्ही वाचल्या असून आम्हािा त्या बंधन कारक राहतीि.
दर्प:- संबंधधत शाळांनी फॉमा िागल्यास झेरॉतस प्रती काढण्यास हरकत नाही.
•

मि
ु े आणण मि
ु ी करीता स्वतंत्र प्रवेलशका भरणे अननवाया आहे .

क्रीडा शिक्षकाचे नाव व सही

मख्
ु याधापक सही व लशतका

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

शाळे चे नाव:- .........................................................

शाळे चा लशतका

गर् ४९ स्पधाा प्रकार – योगासन

८ वषााखािीि मुिे/मुिी (िन्मतारीख १/१/२०१५)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

१.
२.
३.
गर् ५० स्पधाा प्रकार - योगासन

११ वषााखािीि मुिे/मुिी (िन्मतारीख १/१/२०१२)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

१.
२.
३.

गर् ५१ स्पधाा प्रकार - योगासन
१४ वषााखािीि मुिे/मुिी (िन्मतारीख १/१/२००९)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

१.
२.
३.
गर् ५३ स्पधाा प्रकार - योगासन

१७ वषााखािीि मि
ु े/मि
ु ी (िन्मतारीख १/१/२००६)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

१.
२.
३.
गर् ५४ स्पधाा प्रकार - योगासन

महाववद्याियीन गर् (स्पधाकिा वयाची अर् नाही)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

१.
२.
३.

सिर मादहती खरी असून वरीि स्पधेचे ननयम व अर्ी आम्ही वाचल्या असून आम्हािा त्या बंधन कारक राहतीि.
दर्प:- संबंधधत शाळांनी फॉमा िागल्यास झेरॉतस प्रती काढण्यास हरकत नाही.
•

मुिे आणण मुिी करीता स्वतंत्र प्रवेलशका भरणे अननवाया आहे .

क्रीडा शिक्षकाचे नाव व सही

मुख्याधापक सही व लशतका

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

वैयक्ततक स्पधाा पत्रत्रका
शाळे चे नाव:- .........................................................

शाळे चा लशतका

गर् ५५ स्पधाा प्रकार – रोिर स्केदर्ंग (तवॉड / इनिाईन)२००/४०० मी.
११ वषााखािीि मि
ु े/मि
ु ी (िन्मतारीख १/१/२०१२)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

िन्मतारीख

रक्ि. क्र

१.
२.
३.
गर् ५६ स्पधाा प्रकार - रोिर स्केदर्ंग (तवॉड / इनिाईन) २००/४०० मी.
१४ वषााखािीि मुिे/मुिी (िन्मतारीख १/१/२००९)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

इयत्ता

१.
२.
३.
गर् ५७ स्पधाा प्रकार - रोिर स्केदर्ंग (तवॉड / इनिाईन) २००/४०० मी.
१७ वषााखािीि मि
ु े/मि
ु ी (िन्मतारीख १/१/२००६)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

इयत्ता

१.
२.
३.
गर् ५८ स्पधाा प्रकार - रोिर स्केदर्ंग (तवॉड / इनिाईन) २००/४०० मी.
महाववद्याियीन गर् (स्पधाकिा वयाची अर् नाही)
अ.क्र.

स्पधाकाचे नाव

इयत्ता

१.
२.
३.

सिर मादहती खरी असून वरीि स्पधेचे ननयम व अर्ी आम्ही वाचल्या असून आम्हािा त्या बंधन कारक राहतीि.
दर्प:- संबंधधत शाळांनी फॉमा िागल्यास झेरॉतस प्रती काढण्यास हरकत नाही.
•
•

मुिे आणण मुिी करीता स्वतंत्र प्रवेलशका भरणे अननवाया आहे .

स्पधाा १८ नोव्हें बर २०२२ रोिी सकाळी ८.३० वा. अमेय तिालसक तिब तरण तिाव यशवंत नगर ववरार
(प)

क्रीडा लशक्षकाचे नाव व सही

मुख्याधापक सही व लशतका

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

सांनघक मैिानी स्पधाा प्रवेश पत्रत्रका
भाग घ्यावयाच्या स्पधाा प्रकारा पुढीि चौकोनात √ अशी खण
ू करावी
स्पधाा प्रकार- १)कबड्डी

२) खो-खो

३)िंगड़ी

६)िगोरी

७) रस्सीखेच

५) ररंक फुर्बॉि

शाळे चा लशतका
४) व्हॉिीबॉि

८) ररिे१० वषाा. ४x५०

९) ररिे १२वषाा. ४x१००

१०)ररिे १४वषाा. ४x१००

११)ररिे१७ वषाा. ४x१००

१२)ररिे महाववद्याियीन गर्
गर् क्रमांक (

) मुिे / मुिी

वयोमयाािा..............................................

शाळे चे नाव:- .........................................................................................................
शारीररक लशक्षकाचे नाव व िरू ध्वनी क्रमांक-.........................................................
अ.क्र

स्पधाकाचे नाव

इयत्ता

िन्मतारीख

रक्ि. 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 अर्ी आम्ही वाचल्या असून आम्हािा त्या बंधन कारक
राहतीि.

दर्प:- संबंधीत शाळांनी फॉमा िागल्यास झेरॉतस प्रती काढण्यास हरकत नाही.
•
•

िंगडीसाठी १५ खेळाडूच
ं ी बाकी सांनघक क्रीडा प्रकार करीता १२ खेळाडूच
ं ी नावे द्यावी.
प्रवेश अिा मराठी मधुन भरणे अननवाया आहे .
संघनायक सही

मुख्याधापक सही व लशतका

