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प्रतत  

भा. प्राचामय, 
वांफांधीत भशावलद्मारम 

   

वळवय: आंतर वळभागीय व्षॉऱीबॉऱ (मुऱी) स्पर्ाा २०१९-२० शंघ निळडीबाबत...   

व.न.वल.वल 

आऩणाांव कऱवलण्माव आनांद शोत आशे की, नुकत्माच झारेल्मा ऩुणे ळशय वलबागाच्मा  आांतय 
भशावलद्मारमीन व्षॉऱीबॉऱ (मुऱी) स्ऩधेभधनू आांतय वलबागीम स्ऩधेवाठी आऩल्मा भशावलद्मारमातीर खारीर 

खेऱाडूांच्मा नालाची शळपायव तनलड  वशभतीने केरेरी आशे.   
अ.क्र. खेलाडूचे िाळ मषावळद्याऱयाचे िाळ 

०१ कोकये वप्रमदळयनी नायामणयाल  भॉडनय भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩुणे 
०२ ककणीकय वभीषा वुकुभाय  भॉडनय भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩुणे 

०३ भेश्राभ कल्माणी अळोक  भॉडनय भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩुणे 

०४ ऩलाय तपृ्ती वलजम  श्री शवविवलनामक भदशरा भशावलद्मारम, ऩुणे 
०५ फोनखखरे स्स्भता यभेळ  श्री शवविवलनामक भदशरा भशावलद्मारम, ऩुणे 
०६ वताल प्रतीषा कैराव  श्री शवविवलनामक भदशरा भशावलद्मारम, ऩुणे 
०७. झारा झीनर भशेंद्र  चांद्रळखेय आगाळ ेकपस्जकर एडुकेळन कॉरजे, ऩुणे 

०८. कां धाये श्रतुी अतनर  चांद्रळखेय आगाळ ेकपस्जकर एडुकेळन कॉरजे, ऩुणे 

०९. लयेकय प्रसा वांबास्ज  (ऩी जी स्जभखाना) वावलत्रीफाई पुरे ऩुणे वलद्माऩीठ 
१०. नरगे भमुयी वलठ्ठर  भॉडनय भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩुणे 
११. काऱे वलद्मा दमुोधन  आफावाशेफ गयलाये भशावलद्मारम, ऩुणे 
१२. ळटेे प्रणोती धनांजम  नलरभर कपयोददमा रॉ भशावलद्मारम, ऩुणे 

राखीळ 
०१ फाभणे वलनमा यभेळ  वाळीफाई नलरे अशबमाांत्रत्रकी भशावलद्मारम, ऩुणे 
०२ ऩलाय श्रिा याजू  वयशद भशावलद्मारम,, ऩुणे 
०३ वांकऩाऱ वाषी वांजम  आफावाशेफ गयलाये भशावलद्मारम, ऩुणे 

०४ कदभफाांड ेऋतुजा याजेंद्र  श्री शवविवलनामक भदशरा भशावलद्मारम, ऩुणे 
 



 

 

आंतर वळभागीय स्परे्चा कायाक्रम खाऱीऱप्रमाणे 

०१ स्ऩधेच ेस्थऱ तुऱजायाभ चतुयचांद भशावलद्मारम फायाभती, स्ज, ऩुणे 
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शूचिा: 

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

Certificate) ल इ. १२ ली ऩयीषेचे गुणऩत्रक (Orignal XII Marksheet) रयऩोटींगच्मा ददलळी 
आणाल.े 

३.  रयऩोटींगवाठी मेताांना भशावलद्मारमाचे ळैषखणक लऴय २०१९-२० आमकाडय आखण online पोभय 
बयताांना जे ओऱखऩत्र वावलत्रीफाई 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,े ऩत्राने 
कऱवलणे आलश्मक आशे. 

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

दठकाणी स्ऩधयकाांनी याशणे अतनलामय आशे. 
 

भा. प्राचामाांनी वदयचे ऩत्र 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 
 


