Winter Carnival - Paschim Medinipur- 2020
Date:

10th January to 12th January, 2020

Venue: 1) Aurobindo Stadium, Midnapore
2) Medinipur Sports Complex

Category:
1. 15 years to below 19 years, Male, Event - Doubles.
2. 19 years above, Male, Event - Doubles.
3. 15 years to below 19 years, Female, Event - Doubles.
4. 19 years above, Female, Event - Doubles.

Time:
Every day events will be started from 10.30 am onwards and participants must reach the venue by
9:30 am along with their own Racket.

Conditions:
1.

Only offline application will be accepted.

2.

Application should be submitted to the District Youth Office, SDO Office (Kharagpur / Ghatal)
and BDO Office, All Development Block, Paschim Medinipur.

3.

Deadline for submitting application is 31.12.2019. Photocopy of age certificate and residential
certificate both must be enclosed with the application.

4.

At the time of registration on first day, original age proof document (Aadhaar/EPIC/Others) must
be placed.

5.

Event will be conducted as per WBBA Rules.

6.

District Sports Authority's / Committees decisions will be final.

শীতকালীন আনন্দউৎসব - পশ্চিম মমশ্চিনীপু র ২০২০
তারিখ – 10ই জানুয়ািী থেকে 12ই জানুয়ািী, 2020 পর্যন্তñ
স্থান –

(1) অিরিন্দ থেরিয়াম, থমরিনীপুি
(2) থমরিনীপুি থপার্যস েমকেক্স

েযাকর্গিী –
(1)

15 িছকিি থেকে 19 িছকিি মকযয – পুরুষ (ইকেন্ট-িিলস)

(2)

19 িছকিি ঊকধয - পুরুষ (ইকেন্ট-িিলস)

(3)

15 িছকিি থেকে 19 িছকিি মকযয – মরিলা (ইকেন্ট-িিলস)

(4)

19 িছকিি ঊকধয - মরিলা (ইকেন্ট-িিলস)

সময় –
প্রতযি ইকেন্ট সোল 10-30 এ শুরু িকি এিং প্রকতযে প্ররতকর্াগী / প্ররতকর্ারগনীকে সোল 9:30 এি
মকযয উপরস্থত িকত িকি রনজস্ব থিকের্ সি ñ

রনয়মািলী –

(1) থেিলমাত্র অফলাইন আকিিনই গ্রািয িকি ñ
(2) আকিিন জমা রিকত িকি থজলা র্ুি অরফস, এস.রি.ও অরফস (খড়গপুি / ঘার্াল) এিং
রি.রি.ও. অরফস (সংরিষ্ট উন্নয়ন ব্লকে)ñ

(3) আকিিন জমা েিাি থেষ তারিখ 31.12.2019 ñ আকিিকনি সাকে িয়কসি প্রমানপকত্রি এিং
স্থায়ী িারসন্দাি প্রমানকত্রি উেয় ফকর্ােরপ সংকর্াজন েিকত িকি ñ

(4) প্রেমরিন থিরজকেেকনি সময় িয়কসি আসল প্রমানপত্র (আযাি / থোর্াি োিয / অনযানয)
অেরিটিি োকছ থিখাকত িকি ñ

(5) ইকেন্টটি িব্লু.রি.রি.এ.-এি রুল অনুর্ায়ী পরিচারলত িকি ñ
(6) থজলা থপার্যস অেরিটিি / েরমটিি রসধান্তই চু ড়ান্ত িকল গনয িকি ñ

Winter Carnival - Paschim Medinipur- 2020
Application Form
Name of 1st Player
Name of 2nd Player
Father’s / Mother’s Name of 1st Player
Father’s / Mother’s Name of 2nd Player
Sex
Age of 1st Player (as on 01.01.2020)
(Attached self-attested copy of proof)
Age of 2nd Player (as on 01.01.2020)
(Attached self-attested copy of proof)
Address of 1st Player
(Attached self-attested copy of residence proof)
Address of 2nd Player
(Attached self-attested copy of residence proof)
Contact No. of 1st Player
Contact No. of 2nd Player
Event – Badminton

Category

15 years
to below
19 years,
Male,
Event –
Double

19 years
above, Male,
Event –
Double

15 years to
below 19
years,
Female,
Event –
Double

19 years above,
Female, Event –
Double

Whether physically fit to take part or not
Whether undergoing any Medical treatment or
under any regular medication
Consent from treating physician obtain in such
cases
* Badminton / Sports shoes and shorts, T-Shirts is mandatory as per norms.
I Sri/Smt. ……………………………………………………………………………………., do hereby declare that above
noted facts are true to the best of my knowledge and I will produce documents in support. If any of my claims challenged
in public domain, failing which my candidature will liable to be cancelled. I have read and understood all the terms and
condition of organizer for participating in Badminton Tournament.

Date:

Signature of Participant

--------------------------------------------------------------------------------------------

SPACE FOR OFFICIAL USE
APPLICATION NO…………………….
Category………………………………………………………..

Signature of Dealing Assistant

শীতকালীন আনন্দউৎসব - পশ্চিম মমশ্চিনীপু র ২০২০
আকিিন পত্র
প্রেম থখকলায়াক়েি নাম
রিতীয় থখকলায়াক়েি নাম
প্রেম থখকলায়াক়েি রপতাি / মাতাি নাম
রিতীয় থখকলায়াক়েি রপতাি / মাতাি নাম
রলঙ্গ
প্রেম থখকলায়াক়েি িয়স (01.01.2020 পর্যন্ত)
(প্রমাকনি স্ব-সতযারয়ত অনুরলরপ সংর্ুক্ত)
রিতীয় থখকলায়াক়েি িয়স (01.01.2020 পর্যন্ত)
(প্রমাকনি স্ব-সতযারয়ত অনুরলরপ সংর্ুক্ত)
প্রেম থখকলায়াক়েি ঠিোনা
(স্থায়ী িারসন্দাি প্রমাকনি স্ব-সতযারয়ত অনুরলরপ সংর্ুক্ত)
রিতীয় থখকলায়াক়েি ঠিোনা
(স্থায়ী িারসন্দাি প্রমাকনি স্ব-সতযারয়ত অনুরলরপ সংর্ুক্ত)
প্রেম থখকলায়াক়েি থর্াগাকর্াকগি নম্বি
রিতীয় থখকলায়াক়েি থর্াগাকর্াকগি নম্বি
ইকেন্ট - িযািরমন্টন
15 িছকিি
থেকে 19
িছকিি মকযয
- পুরুষ
(ইকেন্টিিল)

েযাকর্গিী

19 িছকিি
ঊকধয - পুরুষ
(ইকেন্টিিল)

15 িছকিি
থেকে 19
িছকিি মকযয
– মরিলা
(ইকেন্টিিল)

19 িছকিি ঊকধয মরিলা (ইকেন্ট-িিল)

প্ররতকর্াগীতায় অংে রনকত োিীরিেোকি রফর্ রেনা
থোনও রচরেৎসাি িা রনয়রমত ওষুকযি অযীকন আকছন রেনা
রচরেৎসাি মকযয োেকল, রচরেৎসকেি োছ থেকে সম্মত থনওয়া
আকছ রেনা
* ব্যাডমিন্টন

/ খেলার জুত া, হাফ প্যান্ট, টি-শার্ট মনয়িানুসাতর ব্াধ্য ািূলক ñ

আশ্চম শ্রী / শ্রীমতী …………………………………………………………………………………… এই মর্মে ম াষণা করশ্চি মে, উপর্রাক্ত শ্চববরণ ও তথ্য
সঠিক আমার জ্ঞার্নর সার্থ্ সতয এবং সার্থ্ আমার নথ্ীগুশ্চলও শ্চিলাম ñ আমার িাশ্চবগুশ্চলর মকানওটি েশ্চি পাবশ্চলক ম ার্মইর্ন চ্যার্লঞ্জ জানায় তর্ব তা প্রাথ্ী শ্চিসার্ব বাশ্চতল
ির্ত পার্র ñ বযা শ্চমন্টন টুনোর্মর্ন্ট অংশ মনওয়ার জনয আশ্চম আর্য়াজর্কর সমস্ত শতে াশ্চি বু শ্চিলাম ñ

তাশ্চরখ -

আর্বিনকারীর স্বা¤র

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

অফিফিয়াল ব্যব্হ়ারেে জন্য স্থ়ান্
আর্বির্নর নম্বর ____________
কযার্টগরী __________________________________
শ্চনবোি সিায়র্কর স্বা¤র

