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वाचले 1)मा.महापालिका सभा ठराव क्र.1206 दद.20/10/2011 

2)मा.आयकु्त याांचेकडीि आदेश क्र.क्रीडा/7/कावव/188/2012 दद.04/07/2012 

3)मा.आयकु्त याांचेकडीि ववषयपत्र क्र.क्रीडा/7/कावव/50/2013 दद.16/01/2013 

4)मा.स्थायी सलमती सभा ठराव क्र.2705 दद.29/01/2013 

5)मा.आयकु्त याांचेकडीि मान्य प्रस्ताव दद.08/04/2013 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
वप ांपरी चचांचवड महानगरपालिका 
क्रीडा ववभाग 

क्र.क्रीडा/7/कावव/349/2013  

दद.10/04/2013 

 

 

ववषय-खेळाडू दत्तक योजने अंतर्गतं तार ख खेळाडूनंा योजनेचा लाद देबेबाबत... 
 

आदेश, 
 

मा.महापालिका सभा ठराव क्र.1206 दद.20/10/2011 व मा.आयुक्त याांचेकडीि आदेश 
क्र.क्रीडा/7/कावव/188/2012 दद.04/07/2012 अन्वये, म.न.पा. पररसरातीि ववद्याथी खेळाडूां कररता खेळाडू दत्तक 
योजना राबववणे बाबतच्या धोरणास मान्यता ददिी असून, सदर खेळाडू दत्तक योजना दद.04/07/2012 पासून 
राबववणे बाबत अांमिबजावणी करणेस मान्यता ददिेिी आहे.  

 त्यानुसार खेळाडू दत्तक योजना म.न.पा. पररसरात राबववणेकामी वतृ्तपत्रात जादहर प्रलसध्दी देऊन 
दद.18/07/2012 ते 15/09/2012 या काळात ईच्छूक पात्र खेळाडूांकडून अजज मागववणेत आिे होते. त्यानुसार 94 
अजज प्राप्त झािेिे आहेत.  

मा.स्थायी सलमती सभा ठराव क्र.2037 दद.01/12/2013 अन्वये सन 2012-13 या आचथजक वषाजत शािेय 
ववद्याथी क्रीडा लशष्यवतृ्ती अदा करणे व खेळाडू दत्तक योजनेकररता आधार सामान्य माणसाचा अचधकार काडज 
सादर करणे ही अट सन 2012-13 कररता लशथीि करून सदर अट सन 2013-14 पासून िागू करणेस मान्यता 
ददिेिी आहे.  

मा.स्थायी सलमती सभा ठराव क्र.2705 दद.29/01/2013 अन्वये खेळाडू दत्तक योजने अांतगतं 10 खेळ 
प्रकारात 100 खेळाडूां प्रत्यक्ष िाभ देणेस मान्यता देणेकामी तसेच याकामी सन 2012-2013 व सन 2013-
2014 या आचथजक वषाजकररता अांदाजे र.रू.20,00,000/- इतक्या खचाजस मान्यता देणेकामी व सदरचा खचज खेळाडू 
दत्तक योजना या िेखालशषाजवर केिेल्या तरतदू र.रू.20,00,000/- या िेखालशषाजवर खची टाकणेस मान्यता 
ददिेिी आहे.  

सबब मी आयुक्त, वपांपरी चचांचवड महानगरपालिका, वपांपरी 411 018 या आदेशान्वये, मा.महापालिका 
सभा ठराव क्र.1206 दद.20/10/2011 व मा.आयुक्त याांचेकडीि आदेश क्र.क्रीडा/7/कावव/188/2012 
दद.04/07/2012 अचधन राहून, सोबतचे प्रपत्र अ मध्ये नमूद केिेल्या 83 खेळाडूांना, आदेशाचे तारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं खेळाडू दत्तक योजनेचा खािीि अटी शती नुसार िाभ देणेस मान्यता देत आहे.   

 

अटी व शती 
 

1) खेळाडू दत्तक योजने अांतगतं सांबांचधत खेळाडूांनी सांबांचधत खेळ सुववधा दठकाणीच सराव करणे आवश्यक 
आहे.  

2) खेळ सरावासाठी खेळ सुववधा उपिब्ध करून देणेकामी सरावाची वेळ िेखी देणे आवश्यक आहे.  

3) खेळाडूांने खेळ सुववधा दठकाणी सरावासाठी आल्यानांतर आपिी दैनांददन हजेरी सांबांचधत क्रीडा पयजवेक्षक, 
क्रीडा लशक्षक याांचेकड ेनोंदववणे आवश्यक आहे. 

4) 83 खेळाडूांना प्रतीददन र.रू.50/- आहार भत्ता अदा केिा जाईि.  

5) खेळाडूांना द्यावयाचा आहार भत्ता हा त्याांना हा त्याांचे हजेरीपत्रकानुसार अदा क्यायाची कायजवाही केिी 
जाईि. यामध्ये सावज.सुट्टी, साप्ता.सुट्टी याांचा समावेश केिा जाईि.  

6) खेळाडू दत्तक योजनेत नमूद केिेप्रमाणे पात्र खेळाडूांना सांबांचधत खेळाांचे सादहत्य क्रीडा गणवेश देणेची 
कायजवाही केिी जाईि.  
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7) या योजनेतगतं ननवड झािेल्या खेळाडूांची सिग 3 मदहन्यातीि हजेरी ककमान 50 टक्के भरणे आवश्यक 
आहे. 50 टक्के पेक्षा कमी हजेरी असिेिे खेळाडूांना खेळाडू दत्तक योजनेचा िाभ देणे बांद केिे जाईि. 

8) या योजनेतीि खेळाडूांना स्पधे कररता बाहेर जाताना, स्पधेचे ननवडपत्र व िेखी पवुज सुचना क्रीडा अचधका-
याकड े3 ददवस अगोदर देणे आवश्यक आहे. स्पधेचा कािावधी हजेरी कािावधी धरणेत येईि.   

9) खेळाडूांना त्याांचे ननवासस्थान ते खेळ सुववधा दठकाणी सरावासाठी येयायाकररता ववद्याथी बस पास अथवा 
सवितीचा बस पास पी.एम.पी.एम.एि.कडून लमळववणेसाठी त्याांचे ववदहत नमून्यात अजज करून त्यावर 
क्रीडा ववभागाचे शाखा प्रमुख याांची स्वाक्षरी घेऊन बस पास काढून देयायाची कायजवाही केिी जाईि. 

10) खेळाडूां दत्तक योजनेतगतं ननवड झािेल्या खेळाडूने सिग 2 वषातं राज्य, राष्रीय, आतांरववद्यापीठ 
स्तरावर प्राववयाय न लमळववल्यास अशा खेळाडूांस तेथून पढेु या योजनेचा िाभ ददिा जाणार नाही.  

 

  

सही/- 
आयुक्त 

वप ांपरी चचांचवड महानगरपालिका 
वप ांपरी 411 018 

 

 

 

प्रती-कु/कुमारी-------------------------- 
प्रत- 1)श्री.रज्जाक पानसरे, क्रीडा अचधकारी 

2)श्री.व्ही.एस.गेंगजे, क्रीडा पयजवेक्षक 

3)सांबांचधत क्रीडा पयजवेक्षक श्री/श्रीम----------------------- 
4)सांबांचधत क्रीडा लशक्षक श्री/श्रीम----------------------- 
 

  2/- आदेशा सोबत प्रपत्र अ मध्ये नमूद खेळाडूांशी समन्वय साधनू सांबांचधत खेळ सुववधाच्या 
दठकाणी सरावासाठी खेळ सुववधा उपिब्ध करून द्याव्यात सदर खेळाडूांच्या दैनांददन हजेरीची नोंद ठेवयायात यावी 
व मालसक हजेरीचा अहवाि क्रीडा ववभागात दरमदहन्याच्या 10 तारखेपयतं क्रीडा अचधकारी याांचे स्वाक्षरीने क्रीडा 
पयजवेक्षक याांचे मार्ज त पाठववणेत यावा. 
 5)महाव्यवस्थापक, पी.एम.पी.एम.एि., पुणे   

6)मुख्यािय क्र.2 प्रमुख, पी.एम.पी.एम.एि., वपांपरी, पुणे  

 2/- आदेशा सोबत नमूद केिेल्या खेळाडूांना व सांबांचधत खेळाडूांनी अजज केिेल्या खेळाडूांना त्याांचे 
ननवासस्थान ते खेळ सुववधा दठकाणी सरावासाठी येयाया जायायाकररता ववद्याथी बस पास अथवा सवितीचा बस 
पास हा क्रीडा ववभाग शाखा प्रमुखाांची सही व लशक्का पाहूनच देणेची कायजवाही करावी. याकामीचे बीि क्रीडा 
ववभागाकडून अदा करयायाची कायजवाही केिी जाईि.  

 

सही/- 
ववशषे अधिकारी, क्रीडा 

वप ांपरी चचांचवड महानगरपालिका 
वप ांपरी 411 018 
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वततंरी धचचंवड महानर्गरताललका वततंरी 411018 

क्रीडा ववदार्ग 

खेळाडू दत्तक योजने अतंर्गतं तार ख खेळाडूनंा योजनेचा लाद देबेबाबत ववद्यार्थी खेळाडूचंी यादी 
 

(आदेश क्र.क्रीडा/7/कावव/ 349/2013 दद.10/04 /2013चे िगत) 
 

ततर ख अ 

 

अ.क्र.  खेळाडूंच ेनाव खेळ प्रकार स्तर लाद देण्याचा कालाविी खेळ सरावाच ेठिकाब 

1 ¿Öê�Ö ×±ú¸üÖê•Ö ×ÃÖ�Óú¤ü̧ ü †ò£Ö»Öê×™üŒÃÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ 

 

आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर महाराज क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 

2 ¯Ö¸ü³ÖÖ•Öê ×•ú¿ÖÖê¸ü ²ÖÖ¯Öæ †ò£Ö»Öê×™üŒÃÖ ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर महाराज  क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 

3 ´Ö×›ü�ÖÖÓ²Öê ÃÖÖ¸üß�úÖ 

×³Ö´ÖÖ¿ÖÓ•ú¸ü 

†ò£Ö»Öê×™üŒÃÖ ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर  महाराज  क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 

4 ¸üÖšüÖê›ü ¸ü´Öê¿Ö ŸÖÖ¸üÖ“ÖÓ¤ü †ò£Ö»Öê×™üŒÃÖ ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर  महाराज  क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 

5 ¸üÖ•Öê ³ÖÖ¸üŸÖß ¸ü´ÖÖ�úÖÓŸÖ †ò£Ö»Öê×™üŒÃÖ ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर  महाराज  क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 

6 †�ÖÓ›ü ¯Ö¾ÖÖ ×¾ÖšËüšü»Ö †ò£Ö»Öê×™üŒÃÖ    ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर  महाराज  क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 

7 »ÖÖÓ›ü�Öê ŸÖé̄ ŸÖß ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ò£Ö»Öê×™üŒÃÖ ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर  महाराज  क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 

8 �Öë�Ö•Öê ¯ÖÏê¸ü�ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ †ò£Ö»Öê×™üŒÃÖ †ÖÓŸÖ¸ü 

×¾ÖªÖ×¯Öšü 

आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर   महाराज क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 

9 �Öë�Ö•Öê ¯ÖÏÃÖÖ¤ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ †ò£Ö»Öê×™üŒÃÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर   महाराज क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 

10 �ÖÖ¸ü�ÖÖê™êü ×�ÖŸÖÖÓ•Ö»Öß 

“ÖÓ¦ü�úÖÓŸÖ 

†ò£Ö»Öê×™üŒÃÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर   महाराज क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 

11 ¤üÖï›ü�ú¸ü ×Ö�úßŸÖÖ ÖÖ¸üÖµÖ�Ö †ò£Ö»Öê×™üŒÃÖ ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर   महाराज क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 

12 Ø¿Ö¤êü †Ö×¤üŸµÖ ÃÖã×Ö»Ö †ò£Ö»Öê×™üŒÃÖ ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर   महाराज क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 

13 ´ÖêÆüŸÖÖ²Ö ÆãüÃÖêÖ²ÖÖÖæ ´Öã»»ÖÖ †ò£Ö»Öê×™üŒÃÖ ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर   महाराज क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 

14 ÃÖã̧ ü›ü�ú¸ü ×ÃÖ¨êüÀ¾Ö¸ü ¿ÖÓ•ú¸ü †ò£Ö»Öê×™üŒÃÖ ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर  महाराज  क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 

15 ¯ÖÖ×™ü»Ö ¯Ö¸üÖ�Ö ˆ¢Ö´Ö †ò£Ö»Öê×™üŒÃÖ †ÖÓŸÖ¸ü 

¸üÖÂ™ÒüßµÖ 

 

आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर  महाराज  क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 

16 •Ö¸êü ¬ÖÖ¸üÖ•Ö �úÖÆæü ÆüÖò•úß ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

मेजर ध्यानचांद हॉकी पॉलिग्रास 
स्टेडडयम, नेहरुनगर 

17 ÆüÖŸÖÖ�Öôêû ×ÖŸÖßÖ ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö ÆüÖò•úß ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

मेजर ध्यानचांद हॉकी पॉलिग्रास 
स्टेडडयम, नेहरुनगर 

18 †Öšü¾Ö»Öê ×¾Ö�úß ¯ÖÏ³ÖÖ�ú¸ü ÆüÖò•úß ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

मेजर ध्यानचांद हॉकी पॉलिग्रास 
स्टेडडयम, नेहरुनगर 

19 �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü †ÖÖÓ¤ü 

ÖÖ•ÖÖÖ£Ö 

ÆüÖò•úß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

मेजर ध्यानचांद हॉकी पॉलिग्रास 
स्टेडडयम, नेहरुनगर 

20 �Ö¾ÆüÖ�Öê ×•ÖŸÖë¦ü •ÖÖØ»Ö¤ü¸ü ÆüÖò•úß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

मेजर ध्यानचांद हॉकी पॉलिग्रास 
स्टेडडयम, नेहरुनगर 

21 ³ÖÓ›üÖ¸üß ´ÖÖêÆüÖ ÃÖÖ²Ö®ÖÖ ÆüÖò•úß ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

मेजर ध्यानचांद हॉकी पॉलिग्रास 
स्टेडडयम, नेहरुनगर 
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अ.क्र.  खेळाडूंच ेनाव खेळ प्रकार स्तर लाद देण्याचा कालाविी खेळ सरावाच ेठिकाब 

22 ‘ÖÖê»Ö¯Ö ×¿Ö¾ÖÖÖÓ¤ü ×¾Ö•ÖµÖ ÆüÖò•úß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ 

 

आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

मेजर ध्यानचांद हॉकी पॉलिग्रास 
स्टेडडयम, नेहरुनगर 

23 �úÖÓ²Öôêû †Ó�ãú¿Ö ×¤ü»Öß¯Ö ÆüÖò•úß ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

मेजर ध्यानचांद हॉकी पॉलिग्रास 
स्टेडडयम, नेहरुनगर 

24 ¬ÖÖê¡Öê ¯ÖÓ�ú•Ö ´ÖÖêŸÖß¸üÖ´Ö ÆüÖò•úß ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

मेजर ध्यानचांद हॉकी पॉलिग्रास 
स्टेडडयम, नेहरुनगर 

25 ¯ÖÏ³Öã�Öê †×ŸÖÂÖ †ŸÖã»Ö »ÖÖòÖ™êü×ÖÃÖ ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

से.नां.26 िॉन टेननस कोटज 
ननगडी 

26 �ú“”û¾ÖÖ ¾Öî³Ö¾Öß ×¤ü»Öß¯Ö »ÖÖòÖ™êü×ÖÃÖ ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

से.नां.26 िॉन टेननस कोटज 
ननगडी 

27 �ÖÓ¤üÖ¸êü ÃÖÖß †×Ö»Ö »ÖÖòÖ™êü×ÖÃÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ 

 

आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

से.नां.26 िॉन टेननस कोटज 
ननगडी 

28 ¯ÖÏ³Öã�Öê †ÖµÖãÂÖ †ŸÖã»Ö »ÖÖòÖ™êü×ÖÃÖ ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

से.नां.26 िॉन टेननस कोटज 
ननगडी 

29 ¤êü¾Ö�ú¸üú �úÖîÃŸÖã³Ö ÃÖÓŸÖÖêÂÖ »ÖÖòÖ™êü×ÖÃÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

से.नां.26 िॉन टेननस कोटज 
ननगडी 

30 †Ö¾ÆüÖôêû ÃÖŸÖÖêÂÖ ÃÖÓ•ÖµÖ »ÖÖòÖ™êü×ÖÃÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

से.नां.26 िॉन टेननस कोटज 
ननगडी 

31 �ÖÖÖ †Ã´ÖÖ ×Æü´ÖÖµÖŸÖ »ÖÖòÖ™êü×ÖÃÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

से.नां.26 िॉन टेननस कोटज 
ननगडी 

32 ÃÖÓã³Öê ¯ÖÖ£ÖÔ †ŸÖã»Ö »ÖÖòÖ™êü×ÖÃÖ ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

से.नां.26 िॉन टेननस कोटज 
ननगडी 

33 µÖÖ¤ü¾Ö ×¿ÖŸÖ»Ö »Öû�´Ö�Ö »ÖÖòÖ™êü×ÖÃÖ †ÖÓŸÖ¸ü 

×¾ÖªÖ×¯Öšü 

आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

से.नां.26 िॉन टेननस कोटज 
ननगडी 

34 ´ÖÖŸÖȩ̂ êü ‡ÔÀ¾Ö¸üß †ÖÓŸÖ »ÖÖòÖ™êü×ÖÃÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ आदेशाच ेतारखेपासनू 
दद.31/03/2014 पयतं 

से.नां.26 िॉन टेननस कोटज 
ननगडी 

35 œüÖê»Öê ¯ÖÏ•¾Ö»Öß ÃÖ×ŸÖÂÖ »ÖÖòÖ™êü×ÖÃÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

से.नां.26 िॉन टेननस कोटज 
ननगडी 

36 †Ö¾ÆüÖ›ü ×¤ü�ÖÖ ¿Ö¸ü¤ü ²ÖÖòÜŒÃÖ�Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

कै आयाणा साहेब मगर 
स्टेडडयम नेहरुनगर 

37 ×¾ÖÀ¾Ö•ú´ÖÖÔ ×¾Ö¾Öê•ú ´ÖÖÖØÃÖ•Ö ²ÖÖòÜŒÃÖ�Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

कै आयाणा साहेब मगर 
स्टेडडयम नेहरुनगर 

38 ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ ×¾Ö¸üÖ•Ö ×¾Ö»ÖÖÃÖ ²ÖÖòÜŒÃÖ�Ö ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

कै आयाणा साहेब मगर 
स्टेडडयम नेहरुनगर 

39 ³ÖÖê‡Ô¸ü ÃÖÖêÆǘ Ö ÃÖã×Ö»Ö ²ÖÖòÜŒÃÖ�Ö ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

कै आयाणा साहेब मगर 
स्टेडडयम नेहरुनगर 

40 �ú¤ü´Ö ŸÖé̄ ŸÖß ¸üÖ•Ö�ãú´ÖÖ¸ü ²ÖÖòÜŒÃÖ�Ö †ÖÓŸÖ¸ü 

×¾ÖªÖ×¯Öšü 

आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

कै आयाणा साहेब मगर 
स्टेडडयम नेहरुनगर 

41 ŸÖÖ¯Ö�úß¸ü ¯ÖÏÖ•ÖŒŸÖÖ ¸üÖ•Öë¦ü ²ÖÖòÜŒÃÖ�Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ 

 

आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

कै आयाणा साहेब मगर 
स्टेडडयम नेहरुनगर 

42 ¯Öã•ÖÖ¸üß ¸üÖê¿ÖÖ ¸ü×¾Ö ²ÖÖòÜŒÃÖ�Ö †ÖÓŸÖ¸ü 

×¾ÖªÖ×¯Öšü 

आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

कै आयाणा साहेब मगर 
स्टेडडयम नेहरुनगर 

43 ¿Öê�Ö “ÖÖÓ¤ü�Öß ÃÖ»Öß´Ö ²ÖÖòÜŒÃÖ�Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

कै आयाणा साहेब मगर 
स्टेडडयम नेहरुनगर 

44 †Ö™üÖêôê ×¤ü¯Öß�úÖ ´ÖÖºþŸÖß ²ÖÖòÜŒÃÖ�Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

कै आयाणा साहेब मगर 
स्टेडडयम नेहरुनगर 

45 †Ö¾ÆüÖ›ü ×¤ü¾µÖÖ ¿Ö¸ü¤ü ²ÖÖòÜŒÃÖ�Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

कै आयाणा साहेब मगर 
स्टेडडयम नेहरुनगर 
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अ.क्र.  खेळाडूंच ेनाव खेळ प्रकार स्तर लाद देण्याचा कालाविी खेळ सरावाच ेठिकाब 

46 ¤üôû¾Öß ´ÖµÖã̧ üÖ ¿Ö×¿Ö�úÖÓŸÖ ²ÖÖòÜŒÃÖ�Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

कै आयाणा साहेब मगर 
स्टेडडयम नेहरुनगर 

47 ÃÖã¾Öì †×¾ÖÖÖ¿Ö ÃÖã³ÖÖÂÖ ²ÖÖòÜŒÃÖ�Ö ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

कै आयाणा साहेब मगर 
स्टेडडयम नेहरुनगर 

48 �úÖÓ²Öôêû ¸üÖêÆüÖ ×¾Ö•ÖµÖ ²ÖÖòÜŒÃÖ�Ö ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

कै आयाणा साहेब मगर 
स्टेडडयम नेहरुनगर 

49 �ÖÖ›êü ¯ÖÏÖ•ÖŒŸÖÖ ÖÖ´Ö¤êü¾Ö Öế Ö²ÖÖ•Öß ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

कै आयाणा साहेब मगर 
स्टेडडयम नेहरुनगर 

50     “ÖÖî�Öã»Öê ´ÖÓ¤üÖ¸ü ´ÖÖÖêÆü̧ ü Öế Ö²ÖÖ•Öß ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

कै आयाणा साहेब मगर 
स्टेडडयम नेहरुनगर 

51    ÃÖÖôû¾ÖÖê  ÃÖÖî¸ü³Ö  

ÃÖã³ÖÖÂÖ 

Öế Ö²ÖÖ•Öß †ÖÓŸÖ¸ü 

×¾ÖªÖ×¯Öšü 

आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

कै आयाणा साहेब मगर 
स्टेडडयम नेहरुनगर 

52 ˆ×¿Ö¸ü ×Ö�úßŸÖÖ ÃÖÓ̄ ÖŸÖ Öế Ö²ÖÖ•Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ 

 

आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

कै आयाणा साहेब मगर 
स्टेडडयम नेहरुनगर 

53 �ÖÖê�ÖÖ¾Ö»Öê Ö¸ëü¦ü “ÖÓ¦ü�úÖÓŸÖ ²Öò›üØ´Ö™üÖ ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर  महाराज  क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 

54 ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü �ãú�ÖÖ»Ö ¤üµÖÖÖÓ¤ü ²Öò›üØ´Ö™üÖ ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर  महाराज  क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 

55 •úÖÓ²Öôêû ×ÖŸÖßÖ ¸üØ¾Ö¦ü ²Öò›üØ´Ö™üÖ ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर  महाराज  क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 

56 Ö¾Ö×�Ö¸êü �êúŸÖ�úß ×ÖŸÖßÖ ²Öò›üØ´Ö™üÖ ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर  महाराज  क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 

57 �ãÓú³ÖÖ¸ü †×•ÖŸÖ ¯Ö²ÖÔŸÖ ²Öò›üØ´Ö™üÖ ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर  महाराज  क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 

58 ¿Öê»ÖÖ¸ü ¿Öã³Ö´Ö ×¾Ö•ÖµÖ ×�Îú�êú™ü ¸üÖÂ™ÒüßµÖ 

 

आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

कै आयाणा साहेब मगर 
स्टेडडयम नेहरुनगर 

59 ÃÖÓÃÖÖ¸êü ŸÖéÂ�ÖÖ ÃÖã̧ ëü¦ü ×�Îú�êú™ü ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

कै आयाणा साहेब मगर 
स्टेडडयम नेहरुनगर 

60 ¯ÖÖ×™ü»Ö ×¾ÖÖµÖ †¿ÖÖê�ú ×�Îú�êú™ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ 

 

आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

कै आयाणा साहेब मगर 
स्टेडडयम नेहरुनगर 

61 ×¤ü×�ÖŸÖ ×¾Ö�ÎúÖÓŸÖ “ÖÓ¦ü�úÖÓŸÖ ×�Îú�êú™ ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

कै आयाणा साहेब मगर 
स्टेडडयम नेहरुनगर 

62 ÃÖ�Ôú»ÖîÖ ÖÃÖß´Öãºþ�ÖŸÖß 

±ú¸üÖ¿Ö 

×�Îú�êú™ ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

कै आयाणा साहेब मगर 
स्टेडडयम नेहरुनगर 

63 •úÖÓ²Öôêû ÃÖÖ•Ö¸ü ×•ú¿ÖÖȩ̂ ü •Ö»ÖŸÖ¸ü�Ö ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

कै आयाणा साहेब मगर 
स्टेडडयम नेहरुनगर 

64 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¯ÖÏ£Ö´Öê¿Ö ¤ü¢ÖÖ •Ö»ÖŸÖ¸ü�Ö ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

कै आयाणा साहेब मगर 
स्टेडडयम नेहरुनगर 

65 †ÖœüÖ¾Ö †´ÖÖê»Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß •Ö»ÖŸÖ¸ü�Ö †ÖÓŸÖ¸ü 

¸üÖÂ™ÒüßµÖ 
आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

कै आयाणा साहेब मगर 
स्टेडडयम नेहरुनगर 

66 ´Öã›ǖ Öê †×³Öºþ“Öß ×¾Ö�Îú´Ö •Ö»ÖŸÖ¸ü�Ö ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

कै आयाणा साहेब मगर 
स्टेडडयम नेहरुनगर 

67 •Ö�ÖŸÖÖ¯Ö ¾ÖîÂ�Ö¾Öß ×¾ÖÖÖê¤ü •Ö»ÖŸÖ¸ü�Ö 

(†) 

¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

कै आयाणा साहेब मगर 
स्टेडडयम नेहरुनगर 

68 Ö»ÖÖ¾Ö›êü ŸÖãÂÖÖ¸ü †×³Ö•ÖßŸÖ •Ö»ÖŸÖ¸ü�Ö 

(†) 

¸üÖÂ™ÒüßµÖ 

 

आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

कै आयाणा साहेब मगर 
स्टेडडयम नेहरुनगर 

69 ¿Öê•Ö ´ÖÖê²ÖßÖ ´ÖêÆÓü×¤üÆüÃÖÖ •ú²Öøüß †ÖÓŸÖ¸ü 

¸üÖÂ™ÒüßµÖ 

 

आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर  महाराज  क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 
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अ.क्र.  खेळाडूंच ेनाव खेळ प्रकार स्तर लाद देण्याचा कालाविी खेळ सरावाच ेठिकाब 

70 ¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖã̧ ü•Ö ×�úÃÖÖ •ú²Öøüß ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर  महाराज  क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 

71 ¬ÖÖ¯ÖŸÖê †×³Ö•ÖßŸÖ ×¤ü»Öß¯Ö •ú²Öøüß ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर  महाराज  क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 

72 ¿Ö´ÖÖÔ †Ö¿ÖÖ ÃÖã̧ üà¤ü¸ü •ú²Öøüß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ 

 

आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर  महाराज  क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 

73 ‘Öã»Öê ×¾Ö¾Öê�ú ¸üÖ•Öæ •ú²Öøüß ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर  महाराज  क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 

74 •ú×¼ǘ ÖÖß ×¾Ö÷ü»Ö ¿Ö¸ü•ÖÖ¯¯ÖÖ •ú²Öøüß †ÖÓŸÖ¸ü 

×¾ÖªÖ×¯Öšü 

आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर  महाराज  क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 

75 †Ö¢ÖÖ¸ü Ö´Ö¸üÖ ´ÖÆÓǘ Ö¤üÆãüÃÖêÖ •ú²Öøüß ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर  महाराज  क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 

76 œêüü̧ Óü�Öê �Ö�Öê¿Ö ¸üÖ•Öæ •ú²Öøüß †ÖÓŸÖ¸ü 

×¾ÖªÖ×¯Öšü 

आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर  महाराज  क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 

77 ×�Ö¸üß ¯ÖÏ×¤ü¯Ö ¸üÖ•Öë¦ü •ú²Öøüß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर  महाराज  क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 

78 �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü �úÖế Ö»Ö 

ÃÖã̧ ü¤üÖÃÖ 

•ú²Öøüß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर  महाराज  क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 

79 �úÖ™êü ÃÖã̧ êü¿Ö �ÖÓ›æü •ú²Öøüß †ÖÓŸÖ¸ü 

×¾ÖªÖ×¯Öšü 

आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर  महाराज  क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 

80 ¯ÖÓ×›üŸÖ ”ûÖµÖÖ ÃÖã¬ÖÖ�ú¸ü •ú²Öøüß ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर  महाराज  क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 

81 ÃÖãµÖÔ¾ÓÖ¿Öß ¯Öæ•ÖÖ †ÖÖÓ¤ü •ú²Öøüß ¸üÖ•µÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर  महाराज  क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 

82 ²Öã™üÖÖ ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ´Ö»Ö�úÖ¯¯ÖÖ •ú²Öøüß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर  महाराज  क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 

83 •Ö´ÖÖ¤üÖ¸ü ¸êü�ÖÖ †•ÖãÔÖ •ú²Öøüß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ आदेशाच ेतारखेपासून 
दद.31/03/2014 पयतं 

श्री सांत ज्ञानेश्वर  महाराज  क्रीडा 
सांकुि इांद्रायणी नगर भोसरी 


