महाराष्ट्र शासन - जलसंपदा विभाग,

महाराष्ट्र कृ ष्ट्णा खोरे विकास महामं डळ, पुणे
विडा स्पर्धा सन 2017-18
कार्यकारी संचालक महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास महामंडळ, ससचन भवन, बारणे रोड, पुणे- 411011.
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जलसंपदा विभाग, विडा ि सांस्कृ विक कार्य िम -2017-18
स्थळ : शाहू विडा संकुल, एस.टी.स्टँड शे जारी सािारा.

खे ळाडू चे / संघाचे आचरण
प्रत्र्े क स्पर्धय क / संघ र्ांचेसाठी
1. सिय खेळाडं नी आिेदन पत्र वदल्र्ानंतरच स्पर्धे मध्र्े भाग घेण्र्ास परिानगी वमळे ल.
2. प्रत्र्ेक स्पर्धय काने जलसंपदा विभागाचे ओळखपत्र सादर केल्र्ावििार् स्पर्धे त सहभाग वदला जाणार नाही.
3. सामनर्ांचे िेळापत्रक िेबसाईटिर प्रवसध्द करण्र्ात र्ेईल. प्रत्र्ेक स्पर्धे साठी नेमून वदलेल्र्ा िेळेतच स्पर्धय काने /
संघाने उपस्स्ित राहणे बंर्धनकारक असेल. तीन िेळा पकारा केल्र्ानंतर स्पर्धय क उपस्स्ित न रावहल्र्ास उपस्स्ित
स्पर्धय कास / संघास पढे चाल दे ण्र्ात र्ेईल.
4. प्रत्र्ेक खेळाडू ने त्र्ाच्र्ा संघाच्र्ा कणय र्धारामार्यतच पंचािी बोलािे.
5. खेळाचे सिय वनर्मांची मावहती संबंवर्धत खेळाडू / संघ र्ांना असणे आिश्र्क आहे .
6. प्रत्र्ेक खेळाडू स 2 पेक्षा अवर्धक विडा प्रकारात सहभाग नोंदिता र्ेणार नाही. खेळाडू नी त्र्ाच्र्ा संघाव्र्वतवरक्त
इतर संघात खेळता र्ेणार नाही.
7. विरोर्धी खेळाडू स / संघास अपिब्द बोलणे सकिा वििीगाळ तसेच अभद्र व्र्िहार करणे गै र असून असे
झाल्र्ास संबंवर्धत खेळाडू स / संघास स्पर्धे तून बाद केल्र्ा जाईल.
8. प्रत्र्ेक स्पर्धे साठी पंचाचा वनणय र् अंवतम राहील. पंचाच्र्ा वनणय र्ािर त्र्ाच्र्ािी िाद घालू नर्े.
9. पंचांच्र्ा वनणयर्ाला प्रभावित करण्र्ासाठी अनवचत व्र्िहार करण्र्ात र्ेऊ नर्े.
10. पंचाच्र्ा परिानगी घेऊनच खेळ चालू असताना मैदानाबाहे र सकिा आत जाणे बंर्धनकारक राहील.
11. प्रत्र्ेक खेळाडू नी ड्रेस कोड सह सहभागी होणे आिश्र्क आहे . िसेच प्रत्र्े क संघास प्रथम राज्यस्तररय स्पर्धे
साठी वनदे वशि केलेला ड्रेस कोड लागू राहील.
12. प्रत्र्ेक खेळाडू स्ित:च्र्ा जबाबदारीिर स्पर्धे मध्र्े भाग घेतील. र्ाबाबतचे विहीत नमनर्ातील हमीपत्र अजासोबत
सादर करणे बंर्धनकारक रावहल. सदर हमीपत्र संकेतस्िळािर दे णेत आलेले आहे .
13. खे ळांचे सियसार्धारण वनर्म खालील प्रमाणे दे णेि आलेले असुन खे ळवनहार् काही वनर्मबदल असलेस
सामने सुरु करणेपि
ु ी पंचांकडु न सिय संघांना अिगि करणेि र्े ईल.
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जलसंपदा विभाग, विडा ि सांस्कृ विक कार्य िम -2017-18
स्थळ : शाहू विडा संकुल, एस.टी.स्टँड शे जारी सािारा.

राज्र्स्िरीर् टे वनस बॉल विकेट स्पर्धा सियसार्धारण वनर्मािली :
1. प्रत्र्ेक डाि हा 10 षटकांचा असेल.
2. प्रत्र्ेक डािातील 10 षटके ही 50 वमवनटात संपविणे प्रत्र्ेक संघास बंर्धनकारक असेल.
3. प्रत्र्ेक सामना हा बाद पध्दतीने खेळण्र्ात र्ेईल. विजेता संघ हा पढे जाईल.
4. प्रत्र्ेक संघास वदलेल्र्ा िेळेच्र्ा आर्धी सार्धारण 15 वमवनटे हजर राहू न संघनार्काने आर्ोवजत सवमतीच्र्ा
सदस्र्ांकडे नोंदणी करािी. अनर्िा संघ बाद करण्र्ात र्ेऊन पढील संघास पढे चाल दे ण्र्ात र्ेईल.
5. प्रत्र्ेक विकेट सामण्र्ासाठी आंतरराष्ट्रीर् विकेट प्रमाणे वनर्म आहे त. र्क्त LBW OUT हा प्रकार राहणार
नाही.
6. प्रत्र्ेक गोलंदाजास प्रत्र्ेकी दोन (2) षटकांची मर्ादा राहील.
7. पंचाचा वनणय र् हा अंवतम राहील. पंचाच्र्ा वनणय र्ािर अपील करता र्ेणार नाही. ि संघाने पंचाबरोबर िाद
घातल्र्ास संघ बाद करण्र्ात र्ेईल.
8. एखादी मॅच बरोबरीत सटली तर 1 ओव्हरची (Super Over) नव्र्ाने मॅच खेळण्र्ात र्ेईल ि त्र्ातून विजेता संघ
वनिडण्र्ात र्ेईल.
9. सामनर्ाच्र्ा पवहल्र्ा तीन षटकांमध्र्े 30 र्ाडय पवरघाबाहे र जास्तीत जास्त दोन (2) क्षेत्ररक्षक उभे करण्र्ास
परिानगी असेल. उियवरत सात षटकांमध्र्े जास्तीत जास्त पाच (5) क्षेत्ररक्षक 30 र्ाडय च्र्ा पवरघाबाहे र उभे
करण्र्ास परिानगी असेल.
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जलसंपदा विभाग, विडा ि सांस्कृ विक कार्य िम -2017-18
स्थळ : शाहू विडा संकुल, एस.टी.स्टँड शे जारी सािारा.

राज्र्स्िरीर् व्हॉलीबॉल (पाससग) स्पर्धा सियसार्धारण वनर्मािली :
1. संघात प्रत्र्क्ष खेळाडू संख्र्ा 6 राहील आवण राखीि 6 असतील.
2. टॉस करुनच सर्व्व्हस करणे आिश्र्क, सर्व्व्हस करताना लाईन टच ग्राहर् र्धरला जाणार नाही.
3. नेटमन र्ा खेळाडू ने एका हाताने सकिा दोनही हाताने नेट काढणे, सदर नेट मर्धून बॉल काढल्र्ानंतर मागच्र्ा
खेळाडू ने पढे पास करणे.
4. समोरच्र्ा संघाने पास करुन वदलेला बॉल दसऱ्र्ा संघाच्र्ा खे ळाडू ने सर्गसरग केल्र्ास ग्राहर् र्धरण्र्ात र्ेईल.
5. एक सामना प्रत्र्ेकी 25 गणाचे 2 तिा अंवतम सेट 15 गणांचा असेल.
6. दोनही संघाने अंवतम गण समान झाल्र्ास सलग दोन गण होणे आिश्र्क आहे .
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जलसंपदा विभाग, विडा ि सांस्कृ विक कार्य िम -2017-18
स्थळ : शाहू विडा संकुल, एस.टी.स्टँड शे जारी सािारा.

राज्र्स्िरीर् व्हॉलीबॉल (शुटींग) स्पर्धा सियसार्धारण वनर्मािली :
1. संघात प्रत्र्क्ष खेळाडू संख्र्ा 7 राहील आवण राखीि 5 असतील.
2. टॉस करुनच सर्व्व्हस करणे आिश्र्क, सर्व्व्हस करताना लाईन टच ग्राहर् र्धरला जाणार नाही.
3. नेटमन र्ा खेळाडू ने एका हाताने सकिा दोनही हाताने नेट काढणे, सदर नेट मर्धून बॉल काढल्र्ानंतर मागच्र्ा
खेळाडू ने पढे पास करणे.
4. दोनही संघाने अंवतम गण समान झाल्र्ास दोन गणांचा फ़रक होणे आिश्र्क आहे .
5. तसेच िटींग बॉल फ़ेडरे िन चे सिय वनर्म लाग होतील.

महाराष्ट्र शासन - जलसंपदा विभाग,

महाराष्ट्र कृ ष्ट्णा खोरे विकास महामं डळ, पुणे
विडा स्पर्धा सन 2017-18
कार्यकारी संचालक महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास महामंडळ, ससचन भवन, बारणे रोड, पुणे- 411011.
ई-मेल : edmkvdc_pune@wrd.maharashtra.gov.in, दूरध्वनी : 020-26135263.
sesipcsatara@rediffmail.com, sipcsports@gmail.com दूरध्वनी : 02162-244654.

जलसंपदा विभाग, विडा ि सांस्कृ विक कार्य िम -2017-18
स्थळ : शाहू विडा संकुल, एस.टी.स्टँड शे जारी सािारा.

राज्र्स्िरीर् टे बल टे वनस स्पर्धा सियसार्धारण वनर्मािली :
1. Lots will held of KNOCK-OUT System.
2. Each match will be of 3 sets of 11 points.
3. Rule applicable for matches as per TTFI (Table Tennis Federation India)
4. Players are requested to carry Racket, Shoe & Kit at his own cost.
5. Matches will be played in categories as Mens/Women Single, Doubles & Mix.
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राज्र्स्िरीर् बॅडसमटन स्पर्धा सियसार्धारण वनर्मािली :
1.

बॅडमिंटन स्पर्धा योनेक्स नायलॉन 350 शटलवर होईल.

2.

बाद फेरी तील सािंने 15 पॉईंटची असेल.

3.

संघ व खेळाडू यांनी सािंन्याच्या वेळेआर्धी अर्धा तास हजर राहणे आवश्यक आहे व हजर
असल्याची सुचना सािंना समिंती सदस्यास दे णे बंर्धनकारक आहे .

4.

सवव खेळाडू ं नी आपले कायालयाचे िंुळ ओळखपत्र व ओळखपत्राची साक्ांमकत झे रॉक्स प्रत
दे णे बंर्धनकारक आहे .

5.

स्पर्धे बाबतचे सवव अमर्धकार सािंना समिंतीस राहतील.

6.

सवव खेळाडू ं नी िंैदानावर मशस्तीचे पालन करणे आवश्यक आहे .

7.

स्पर्धा पुरुष/ िंमहला एकेरी, दु हेरी व मिंश्र दु हेरी प्रकाराने खेळमवले जातील.

8.

िंागील वषीप्रिंाणेच एकेरी स्पर्धे साठी प्रत्येक िंहािंंडळ/संघाकडु न 2 खेळाडु तसेच दु हेरी व
मिंश्र प्रकारािंर्धे फक्त 1 संघाची नावे कळवावीत.
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राज्र्स्िरीर् कॅ रम स्पर्धा 1.

स्पर्धा एकेरी, दु हेरी (िंमहला, पुरुष) व मिंश्र दु हेरी प्रकाराने खेळमवले जातील.

2.

बाद फेरी िंर्धील सािंने प्रत्येकी 5 /6 डावाचे राहतील वा त्यािंर्धील अमर्धक गुण मिंळवणारे
खेळाडू मवजयी राहतील.

3.

िंागील वषीप्रिंाणेच एकेरी स्पर्धे साठी प्रत्येक िंहािंंडळ/संघाकडु न 2 खेळाडु तसेच दु हेरी
व मिंश्र प्रकारािंर्धे फक्त 1 संघाची नावे कळवावीत.

4.

इतर मनयिं सािंन्यांचे वेळीच सांगणेत येतील.

महाराष्ट्र शासन - जलसंपदा विभाग,

महाराष्ट्र कृ ष्ट्णा खोरे विकास महामं डळ, पुणे
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कार्यकारी संचालक महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास महामंडळ, ससचन भवन, बारणे रोड, पुणे- 411011.
ई-मेल : edmkvdc_pune@wrd.maharashtra.gov.in, दूरध्वनी : 020-26135263.
sesipcsatara@rediffmail.com, sipcsports@gmail.com दूरध्वनी : 02162-244654.

जलसंपदा विभाग, विडा ि सांस्कृ विक कार्य िम -2017-18
स्थळ : शाहू विडा संकुल, एस.टी.स्टँड शे जारी सािारा.

राज्र्स्िरीर् जलतरण स्पर्धा सियसार्धारण वनर्मािली :
1. There are two groups such as Men & Women irrespective of age group.
2. List of events to be held are as follows.
a) 50/100 Meter free style
b) 50/100 Meter back stoke
c) 50/100 Meter Breast stroke
3. Two men & one women participant shall be nominated from each corporation for each event.
4. Any event in which less than 3 competitors are participation will be cancelled.
5. There will be no finals. First three best timings from all hits will be taken into account.
6. Competitors will take part in the swimming competition at their own risk.
7. Participants should carry their own accessories required for swimming event.

महाराष्ट्र शासन - जलसंपदा विभाग,

महाराष्ट्र कृ ष्ट्णा खोरे विकास महामं डळ, पुणे
विडा स्पर्धा सन 2017-18
कार्यकारी संचालक महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास महामंडळ, ससचन भवन, बारणे रोड, पुणे- 411011.
ई-मेल : edmkvdc_pune@wrd.maharashtra.gov.in, दूरध्वनी : 020-26135263.
sesipcsatara@rediffmail.com, sipcsports@gmail.com दूरध्वनी : 02162-244654.

जलसंपदा विभाग, विडा ि सांस्कृ विक कार्य िम -2017-18
स्थळ : शाहू विडा संकुल, एस.टी.स्टँड शे जारी सािारा.

राज्र्स्िरीर् कबड्डी स्पर्धा सियसार्धारण वनर्मािली :
कबड्डी खेळ करण्र्ापूिी नाणे र्ेक केली जाते. नाणे र्ेक सजकणारासंघ अंगण सकिा र्ापैकी एकाची वनिड करतो. दसऱ्र्ा
डािात अंगण बदलून अगोदर असतील तेिढे च खेळाडू घेऊन डाि सरु करतात. त्र्ािेळी प्रिम ज्र्ा संघाने चढाई केलेली
नसते तो संघ चढाई करतो.
1. चढाई करणाऱ्र्ा खेळाडू ने कबड्डी हा उच्चार स्पष्ट्टपणे आवण सलग केला पावहजे.
2. चढाई करणाऱ्र्ाने मध्र्रे षा ओलांडण्र्ापूिी दम घालण्र्ास सरुिात करािी तसे न आढल्र्ास पंचांनी विरुध्द
संघाला चढाईची संर्धी द्यािी.
3. खेळ चालू असताना खेळाडू चा कोणताही भाग अंवतम मर्ादे िाहे र जाऊ नर्े. तसा गे ल्र्ास तो बाद ठरिला
जाईल, पंरतू झटापटीच्र्ा िेळी तसे झाल्र्ास तो खेळाडू बाद नसतो. अिा िेळेस िरीराचा कोणताही भाग आत
असला तरी चालतो.
4. झटपट सरु झाल्र्ास राखीि क्षेत्राच्र्ा िीडाक्षेत्रात समािेि होतो. झटपट संपल्र्ािर खेळाडूं नी आपापल्र्ा क्षेत्रात
परत जाताना राखीि क्षेत्राचा उपर्ोग करता र्ेतो.
5. खेळ चालू असताना खेळाडू अंवतम रे षेबाहे र गे ल्र्ास बाद ठरिल्र्ा जातो.
6. चढाई करणारा आपल्र्ा अंगणात गेल्र्ािर अििा बाद णाल्र्ानंतर प्रवतपक्षाने 5 सेकंदात आपला खेळाडू
चढाईसाठी पाठिािा.
7. चढाई करणारा आिमक खेळाडू बचाि करणाऱ्र्ा खेळाडू ला स्पिय करुन आपल्र्ा अंगणात परत जात
असताना त्र्ाला पाठलाग करता र्ेईल, पंरत चढाई करणारा पकडीतून सटू न जात असेल, अिा िेळी मात्र
त्र्ाचा पाठलाग करता र्ेईल. परं तू चढाई करणारा पकडीतून सटू न जात असेल. अिा िेळी मात्र त्र्ाचा पाठलाग
करता र्ेणार नाही.
8. चढाई करणाऱ्र्ा खेळाडू विरुध्द अंगणात दम गे ल्र्ास तो बाद ठरविला जाईल.
9. चढाई करणारा बचाि करणाऱ्र्ा एक सकिा अवर्धक खेळाडूं ना केिळ स्पिय करुन जात असेल तर त्र्ाचा
पाठलाग करता र्ेईल.
10. एकाच िेळी एकापेक्षा जास्त खेळाडूं नी चढाई केल्र्ास ती ग्राहर् न मानता प्रवतस्पर्धी संघास चढाईची संर्धी वदली
जाते.

11. िारं िार सूचना दे ऊन एकापेक्षा जास्त खेळाडू चढाईस जात असतील तर पंचांनी प्रिम गे लेल्र्ा खेळाडू खेरीज
बाकी सिय खेळाडूं ना बाद ठरिािे.
12. चढाई पूणय होईपर्ंत म्हणजेच चढाई करणारा आपल्र्ा अंगणात जाईपर्ंत बचाि करणाऱ्र्ा खेळाडूं पैकी कणीही
मध्र्रे षा ओलांडू नर्े तसे केल्र्ास त्र्ा खेळाडू ला बाद वदले जाईल.
13. चढाई सरु करताना बचाि करणा-र्ा खेळाडू ने मध्र्रे षेला स्पिय करुन त्र्ा चढाई करणाऱ्र्ास पकडले अििा
मदत केली तर बचाि करणारा बाद होईल.
14. जो संघ लोन करे ल त्र्ा संघास दोन गण वमळतात. लोन झाल्र्ास दहा सेकंदात सिय संघ परत मैदानात आला
नाही, तर प्रवतपक्षास एक गण द्यािा. तसे करुनही जर संघ मैदानात र्ेत नसेल, तर तो प्रत्र्ेक पाच सेकंदाला एक
र्ा प्रमाणे सामनर्ाचा िेळ संपेपर्ंत गण दे त राहतील.
15. िारं िार पाळी नसताना एखादा खेळाडू चढाई जात असेल तर प्रवतस्पर्धी संघास एक गण द्यािा.
16. प्रवतपक्षाचा एक खेळाडू बाद झाल्र्ास एक खेळाडू आत र्ेतो.
17. पंच सकिा सरपंचाने एखादा संघाला अिांतर गण वदल्र्ास र्क्त गण वमळतात,परं त त्र्ाचे बाद झालेले खेळाडू
उठू िकत नाहीत.
18. कोणत्र्ाही अडिळर्ाने सामना बंद पडला ि तो 20 मी. च्र्ा आत सरु झाल्र्ास सामना उरलेल्र्ा िेळातच
खेळाडू ि त्र्ाच गणसंख्र्ेिर खे ळिािा. मात्र त्र्ानंतर सरु होत असल्र्ास सामना सरुिातीपासून खेळिािा.
19. वनलंवबत सकिा बडतर्य खेळाडूं साठी बदली खेळाडू घेता र्ेणार नाही. तसेच वनलंवबत िा बडतर्य करण्र्ाने कमी
झालेल्र्ा खेळाडूं ची संख्र्ा असताना बोनस रे षेचा वनर्म लागू होईल. तसेच लोन झाल्र्ास कमी असलेल्र्ा
खेळाडू च्र्ा संख्र्ेइतके गण, अवर्धक दोन गण वदले जातील.
चूका (Faults)
1. चढाई करणाऱ्र्ाचे तोंड बंद करणे तसेच गळा दाबून त्र्ाचा श्िास जबरदस्ती िांबविण्र्ाचा प्रर्त्न करणे.
2. कोणत्र्ाही प्रकारे सहसात्मक खेळ खेळणे .
3. विरोर्धी खेळाडू द्वारे चढाई करणाऱ्र्ाला कैची मारुन पकडणे.
4. िीडा क्षेत्राच्र्ा बाहे रुन एखादा खेळाडू अििा कोचद्वारा कोसचक करणे.
र्ा स्स्ितीमध्र्े पंच काडाचा उपर्ोग करतात ज्र्ाचा प्रर्ोग र्ा प्रकारे होतो.


वहरिे काडय : चे िािणी



वपिळे काडय : दोन वमवनटांकवरिा सामन्र्ािून अस्थाई वनलंवबि.



लाल काडय

: सामन्र्ािून सकिा स्पर्धे िून वनलंवबि.

महाराष्ट्र शासन - जलसंपदा विभाग,

महाराष्ट्र कृ ष्ट्णा खोरे विकास महामं डळ, पुणे
विडा स्पर्धा सन 2017-18
कार्यकारी संचालक महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास महामंडळ, ससचन भवन, बारणे रोड, पुणे- 411011.
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जलसंपदा विभाग, विडा ि सांस्कृ विक कार्य िम -2017-18
स्थळ : शाहू विडा संकुल, एस.टी.स्टँड शे जारी सािारा.

राज्र्स्िरीर् टे वनस बॉल विकेट स्पर्धा (मवहला खे ळाडू ) सियसार्धारण वनर्मािली :
1. क्रिकेट सामन्यामध्ये सवव सामने 8 षटकाचे रहातील. अंक्रतम सामना 10 षटकांचा राहील.
2. सामन्यामध्ये 11 खेळाडू असतील.
3. क्रिकेटच्या स्पर्धा टे क्रनस बॉलने घे ण्यात येतील.
4. स्पर्धेमध्ये ओव्हर आमव रनअप न घे ता बॉललग करणे आवश्यक आहे .
5. स्पर्धा हाफ पीच व मैदान 30 याडव चे अशा खेळवल्या जातील.
6. प्रत्येक संघाने ड्रेस कोडसह संघ मैदानात उतरावा.
7. सवव आंतरराष्ट्रीय क्रनयम सामन्याला लागू राहतील. (L.B.W.व्यक्रतक्ररक्त)
8. प्रत्येक सामन्यावेळी क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाकडू न कमीत कमी चार गोलंदाजांनी गोलं दाजी करणे आवश्यक
आहे . (अंक्रतम सामन्यावेळी कमीत कमी 5 गोलं दाज)
9. प्रत्येक संघात जास्तीत जास्त 15 खेळाडूं चा समावेश असेल. क्रनवड झालेल्या संघातील खेळाडूं ना अंक्रतम
सामन्यापयंत बदलता येणार नाही.
10. सामन्याच्या वेळी सवव खेळाडूं नी ओळखपत्र बाळगणे अक्रनवायव आहे .
11. सवव खेळाडूं नी क्रिकेटच्या ठराक्रवक अनुशासनाने (Discipline) खेळ खेळावेत.
12. सवव सामने योग्य तऱ्हे ने पास पडावेत या करीता क्रजल्हा क्रिकेट असोक्रसऐशन या संस्थेचे पंच नेमण्यात आले ले
आहे त. पंचाचा क्रनणवय अंक्रतम राहील. व कोणत्याही खेळाडूं नी पंचासोबत वाद घातल्यास त्यांच्या वर ताबतोब
खेळातून क्रनलं बनाची कारवाई केली जाईल.
13. प्रत्येक खेळाडूं ने स्पर्धा चालू होण्या अगोर क्रवक्रहत नमुन्यातील स्पर्धा प्रवेश आवेदन पत्र संबंक्रर्धत अक्रर्धकाऱ्यांकडे
जमा करणे बंर्धनकारक आहे .

महाराष्ट्र शासन - जलसंपदा विभाग,

महाराष्ट्र कृ ष्ट्णा खोरे विकास महामं डळ, पुणे
विडा स्पर्धा सन 2017-18
कार्यकारी संचालक महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास महामंडळ, ससचन भवन, बारणे रोड, पुणे- 411011.
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sesipcsatara@rediffmail.com, sipcsports@gmail.com दूरध्वनी : 02162-244654.

जलसंपदा विभाग, विडा ि सांस्कृ विक कार्य िम -2017-18
स्थळ : शाहू विडा संकुल, एस.टी.स्टँड शे जारी सािारा.

राज्र्स्िरीर् कला व साांस्कृ रतक कायय क्रम स्पर्धा सियसार्धारण वनर्मािली :
1. प्रत्येक स्पर्धेसाठी नेमन
ू क्रदलेल्या वेळेतच स्पर्धवकाने आपली कला सादर करणे बंर्धनकारक असेल. क्रदले ल्या
वेळेपेक्षा जास्त वेळ सादरीकरण चालू राक्रहल्यास संबंक्रर्धतास स्पर्धेतन
ू बाद ठरक्रवण्यात येईल लकवा अशा प्रकरणी
पक्ररक्षकांचा क्रनणवय अंक्रतम असेल.
2. सवव नाट्य व एकपत्री / क्रमक्रमिी स्पर्धासाठी सहभागी स्पर्धवकांना सुक्रचत करण्यात येते की, नाटकाचा /
एकांक्रककेचा क्रवषय हा राजकीय अथवा सामाक्रजक, जात, वणव र्धार्ममक इत्यादी बाबतीत कोणाच्याही भावना
दुखावल्या जाणार नाक्रहत व भक्रवष्ट्यात याबाबत प्रश्न उदभवल्यास होणाऱ्या पक्ररणामास सवव संबंक्रर्धत स्पर्धवक
कलाकार जवाबदार असतील याची गांर्मभयाने नोंद घ्यावी.

महाराष्ट्र शासन - जलसंपदा विभाग,
महाराष्ट्र कृ ष्ट्णा खोरे विकास महामं डळ, पुणे
विडा स्पर्धा सन 2017-18
स्पर्धा प्रवेश आवेदन पत्र

1. खेळाचा प्रकार (√) करावे.

1) क्रिकेट [ ] 2) कबड्डी [ ] 3) व्हॉलीबॉल [ ]
4) बॅडलमटन : एकेरी [ ]

दुहेरी [ ] क्रमश्र [ ]

5) कॅ रम एकेरी [ ] दुहेरी [ ] क्रमश्र [ ]
6) टे बल टे क्रनस : एकेरी [ ] दुहेरी [ ] क्रमश्र [ ]
7) बुध्दीबळ [ ] 8) जलतरण [ ] 9) ॲथलेक्रटक्स :[ ]

2. अक्रर्धकारी / कमवचारी यांचे नांव :
3. पदनाम
4. जन्मक्रदनांक
5. कायालयाचे नाव मंडळ
क्रवभाग

[ ]



लांब उडी

[ ]



र्धावणे 200 मी.

[ ]



थाळी फेक

[ ]



4 X 100 मी. क्ररले

[ ]



गोळा फेक

[ ]



र्धावणे 3000 मी.

[ ]



भाला फेक

[ ]



र्धावणे 10000 मी.

[ ]

:
:
:
:

शाखा

:

6. दूरध्वनी / मोबाईल िमांक

मी

र्धावणे 100 मी.

:

उपक्रवभाग

7. संपकाचा पत्ता



एस.टी.डी. सह क्रनवासी दूरध्वनी
:

.........................................................................................क्रलहू न दे तो / दे ते की, जलसंपदा

क्रवभागातंगवत क्रिडा सामने व सांस्कृ क्रतक कायविम 2017-18 मध्ये वरील क्रिडा प्रकारात मी सहभागी होत आहे . या
क्रिडा प्रकारात सहभागी होण्यासाठी मी शारीक्ररकदष्ट्ृ टया सक्षम असून मी स्वत:च्या जबाबदारीवर सहभागी होत आहे .
क्रिडा स्पर्धेदरम्यान संभवणाऱ्या अपघाताची जबाबदारी जलसंपदा क्रवभागाची नसल्याची मला संयोजकांनी
जाणीव करुन क्रदली असून त्यास माझी संम्मती आहे . स्पर्धे दरम्यान कायदा व सुव्यस्था राखण्यास माझ्याकडू न कोणतीही
बार्धा पोहोचणार नाही याची मी दक्षता घे ईल. पंचानी क्रदले ले क्रनणवय अंक्रतम असून ते मला / संघाला बंर्धनकारक असतील.
खेळाडू ची स्वाक्षरी : .......................................................
नांव

:.......................................................

महाराष्ट्र शासन - जलसंपदा विभाग,
महाराष्ट्र कृ ष्ट्णा खोरे विकास महामं डळ, पुणे
विडा स्पर्धा सन 2017-18
स्पर्धा प्रवेश आवेदन पत्र

1. खेळाचा प्रकार (√) करावे.

1) नाटय एकाांरकका [ ] , एकपात्री [ ]
2) गायन वैयक्तीक : शास्त्रीय [ ] , उपशास्त्रीय [ ]
समुह गायन [ ]
3) वादन वैयक्तीक : शास्त्रीय [ ] , उपशास्त्रीय
4) नृत्य वैयक्तीक [ ], सामुक्रहक [ ]
5) फोटोग्राफी : र्धरण [ ], कालव्यावरील बांर्धकामे [ ] ,
क्रनसगव [ ] , व्यक्क्तक्रचत्रे [ ]

2. अक्रर्धकारी / कमवचारी यांचे नांव :
3. पदनाम

:

4. जन्मक्रदनांक

:

5. कायालयाचे नाव मंडळ
क्रवभाग

:
:

उपक्रवभाग

:

शाखा

:

6. दूरध्वनी / मोबाईल िमांक
7. संपकाचा पत्ता

एस.टी.डी. सह क्रनवासी दूरध्वनी
:

सवव नाटय व एकपात्री / क्रमक्रमिी / नाटकाचा / एकांक्रककेचा क्रवषय हा राजकीय अथवा सामाक्रजक, जात, वणव,
र्धार्ममक इत्यादी बाबतीत कोणाच्याही भावना दुखावल्या जाणार नाक्रहत, व भक्रवष्ट्यात प्रश्न उद्भवल्यास होणाऱ्या
पक्ररणामास मी / संघ जबाबदार असतील याची मला पूणव जाक्रणव आहे . पंचानी क्रदले ले क्रनणवय अंक्रतम असून ते मला /
संघाला बंर्धनकारक असतील.
.
खेळाडू ची/कलाकाराची स्वाक्षरी :
नांव

.......................................................
:.......................................................

