
 
जा. क्र. : - ऩीवी /झडेएवी /२०१९-२०/१४१                                                                     ददनाांक:१०/०९/२०१९ 

 

प्रतत  

भा. प्राचामय, 
वांफांधीत भशावलद्मारम 

   

वळवय: आंतर वळभागीय मल्ऱखांब (मुऱे) स्पर्ाा २०१९-२० शंघ निळडीबाबत...   

व.न.वल.वल 

आऩणाांव कऱवलण्माव आनांद शोत आशे की, नुकत्माच झारेल्मा ऩुणे ळशय वलबागाच्मा  आांतय भशावलद्मारमीन 

भल्रखाांफ (भुरे) स्ऩधेभधनू आांतय वलबागीम स्ऩधेवाठी आऩल्मा भशावलद्मारमातीर खारीर खेऱाडूांच्मा नालाची 
शळपायव तनलड  वशभतीन ेकेरेरी आशे.   

अ.क्र. खेलाडूच े िाळ मषावळद्याऱयाचे   िाळ 
०१ ऩलाय अतनकेत वलराव  एआमएवएवएभएव अशबमाांत्रिकी भशावलद्मारम, ऩुणे 
०२ वोनी प्रणल वलनोद  एच. व्शी. देवाई भशावलद्मारम, ऩुणे  

०३ याजोऩाध्मे वोशभ वचचन  भॉडनय अशबमाांत्रिकी भशावलद्मारम, ऩुणे 

०४  दोळी  अभन अजम  गयलाये कॉरेज ऑप कॉभवय ऩुणे  

०५  शोनालरे गौयल वांबाजी  एच. व्शी. देवाई भशावलद्मारम, ऩुणे 

राखीळ 
०१ शोनालरे वौयब वांबाजी  एच.ली. देवाई भशावलद्मारम, ऩुणे 

०२ कुरकणी वभीयन  अजजत  ऩी व्शी ऩी आम टी, फालधान,  ऩणेु  

०३ तगाये आकाळ शेभांत  भॉडनय भशावलद्मारम, गणेळखखांड, ऩुणे ०५ 
 

आंतर  वळभागीय स्परे्चा  कायाक्रम  खाऱीऱ  प्रमाणे 

०१ स्ऩधेच ेस्थऱ 
ऩीव्शीऩी, करा वलसान ल लाखणज्म  भशावलद्मारम, प्रलयानगय जजल्शा 
अशभदनगय 

०२ स्ऩधेची ददनाांक २३ ल २४ वप्टेंफय २०१९  
०३  वांघ रयऩोटींग ददनाांक १८ वप्टेंफय २०१९, दऩुायी : ०३ लाजता 

०४  वांघ रयऩोटींग दठकाण  
जजभखाना वलबाग, एआमएवएवएभएव वीओई, केनेडी योड , तनमय 
आयटीओ , ऩुणे -१ पोन नां. ९८८१२९४७२१   

 



शूचिा: 

१.  रयऩोटींगवाठी याखील खेऱाडू वोडून पक्त तनलड झारेल्माच खेऱाडूांनीच माले. 
२. रयऩोटींगवाठी मेताांना इ. १० ली ऩयीषेच ेभूऱ प्रभाणऩि (Original Secondary passing 

Certificate) ल इ. १२ ली ऩयीषेचे गुणऩिक (Original XII Mark sheet) रयऩोटींगच्मा ददलळी 
आणाल.े 

३.  रयऩोटींगवाठी मेताांना भशावलद्मारमाचे ळैषखणक लऴय २०१९-२० आमकाडय आखण online पोभय 
बयताांना जे ओऱखऩि वावलिीफाई पुरे ऩुणे वलद्माऩीठाने प्रभाखणत केरे आशे, ते प्राचामाांच्मा वशी 
शळक्क्मावदशत वोफत घेऊन मेणे/आणाल.े 

४.  खेऱाडू स्ऩधेवाठी उऩरब्ध आशे ककां ला कव ेमा वलऴमी त्लरयत प्रत्मष बेटून अथला दयूध्लनीन,े ऩिाने 
कऱवलणे आलश्मक आशे. 

५. आांतयवलबागीम स्ऩधेवाठी वांमोजकाने स्ऩधयकाांची तनलावी व्मलस्था ज्मा दठकाणी केरेरी अवेर त्माच 

दठकाणी स्ऩधयकाांनी याशणे अतनलामय आशे. 

भा. प्राचामाांनी वदयचे ऩि आऩल्मा भशावलद्मारमातीर ळायीरयक शळषण वांचारकाच्मा त्लरयत तनदळयनाव आणून 

ऩुढीर मोग्म ती कायलाशी कयण्माव वाांगाले. 

          आऩरी वलश्लावू, 

                                                                                   
          डॉ. मनिवा कोंढरे 

             शचचळ 

                                                       पुणे ऴषर वळभागीय क्रीडा शममती 
 

 


