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�ित  
मा. �ाचायर्, 
संबंधीत महािव�ालय 
   

िवषय : आंतर िवभागीय सॉफ्टबॉल (मुले) स्पध� २०१९-२० संघ िनवडीबाबत...   

स.न.िव.िव 
आपणांस कळिवण्यास आनंद होत आहे की, नुकत्याच झालेल्या पुणे शहर िवभागाच्या  आंतर महािव�ालयीन 

सॉफ्टबॉल (मुले) स्पध�मधून आंतर िवभागीय स्पध�साठी आपल्या महािव�ालयातील खालील खेळाडंूच्या नावाची 

िशफारस िनवड  सिमतीने केलेली आहे.   

अ.�. खेळाडूचे नाव महािव�ालयाचे नाव 
०१. गदादे स्वप्नील अशोक  मॉडनर् महािव�ालय,िशवाजीनगर, पुणे 
०२. सािहल शकील शेख मॉडनर् महािव�ालय,िशवाजीनगर, पुणे 
०३. चपटे आितश आनंत   मॉडनर् महािव�ालय,िशवाजीनगर, पुणे 
०४. चव्हाण उत्कषर् राजें�  मॉडनर् महािव�ालय,िशवाजीनगर, पुणे 
०५. देसाई ऋिषकेश महादेव  मॉडनर् महािव�ालय,िशवाजीनगर, पुणे 
०६. �ज्वल जाधव िदपक मॉडनर् महािव�ालय,िशवाजीनगर, पुणे 
०७. पवार अिभनव पांडुरंग  मॉडनर् महािव�ालय,िशवाजीनगर, पुणे 
०८. बनसोडे केतन मनोज  मॉडनर् महािव�ालय,िशवाजीनगर, पुणे 
०९. काटकर शुभम शरद अबेदा इनामदार महािव�ालय, पुणे 
१०. पावले संकेत इरांना  अबेदा इनामदार महािव�ालय, पुणे 
११. बराटे गणेश �ल�ज अबेदा इनामदार महािव�ालय, पुणे 
१२. �शदे संदीप सुनील अबेदा इनामदार महािव�ालय, पुणे 
१३. काळे ऋिषकेश नानासाहेब  अबेदा इनामदार महािव�ालय, पुणे 
१४. इनामदार जैद रिफ़क़  अबेदा इनामदार महािव�ालय, पुणे 
१५. पोखरकर अिभषेक सदानंद  यशवंतराव चव्हाण िवधी कॉलेज, पुणे  

राखीव 
०१. साय्यद कैफ रफी  अबेदा इनामदार महािव�ालय, पुणे 
०२. जगताप मुनेश �मोद  मॉडनर् महािव�ालय,िशवाजीनगर, पुणे 
०३. ठोंबरे वैभव उ�व  चं�शेखर आगाशे शारीिरक िशक्षण महािव�ालय, पुणे 
०४. माने सौरभ हिरदास  मॉडनर् महािव�ालय, गणेश�खड, पुणे 
०५. वाघ जीवन साहेबराव  मॉडनर् महािव�ालय, गणेश�खड, पुणे 

 



 

आतंर िवभागीय स्पध�चा कायर्�म खालील�माणे 

०१ स्पध�चे स्थळ संजीवनी अिभयांि�की महािव�ालय, कोपरगाव, िज. अहमदनगर   
०२ स्पध�ची िदनांक ०४ व ०५ सप्टेंबर, २०१९  

 

सूचना : 

१. िरपोट�ग साठी राखीव खेळाडू सोडून फक्त िनवड झालेल्या खेळाडंूनी यावे. 

२. िरपोट�गसाठी येताना इ. १०वी परीक्षेचे मूळ �माणप� (Original Secondary Passing Certificate) व    
इ. १२वी परीक्षेचे गुणप�क (Original XII Marksheet) िरपोट�गच्या िदवशी आणावे. 

३. िरपोट�ग साठी येताना महािव�ालयाचे शैक्षिणक वषर् २०१९-२० आयकाडर् आिण Online फॉमर् भरताना जे 

ओळखप� सािव�ीबाई फुले पुणे िव�ापीठाने �मािणत केले आहे, ते �ाचाय�च्या सहीिशक्क्या सिहत 

सोबत घेऊन येणे/आणावे. 

४. खेळाडू स्पध�साठी उपलब्ध आहे �कवा कसे यािवषयी त्विरत �त्यक्ष भेटून अथवा दरूध्वनीने, प�ाने 

कळिवणे आवश्यक आहे. 

५. आंतरिवभागीय स्पध�साठी संयोजकाने स्पधर्कांची िनवासी व्यवस्था ज्यािठकाणी केलेली असेल त्याच 

िठकाणी स्पधर्कांनी राहणे अिनवायर् आहे. 
 

मा. �ाचाय�नी सदरचे प� आपल्या महािव�ालयातील शारीिरक िशक्षण संचालकाच्या त्विरत िनदशर्नास 

आणून पुढील योग्यती कायर्वाही करण्यास सांगावे. 
 

          आपली िवश्वासू, 
 
 
 
          डॉ. मिनषा कोंढरे 

         सिचव 
                         पुणे शहर िवभागीय �ीडा सिमती 

 

 


