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प्रतत 

भा. प्राचामय, 
वांफांधीत भशावलद्मारम 

   

वळवय: आंतर वळभागीय बास्केटबॉऱ (मुऱे) स्पर्ाा २०१९-२० शंघनिळडीबाबत...   

व.न.वल.वल 

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

बास्केटबॉऱ (मुऱे) स्ऩधेभधनू आांतय वलबागीम स्ऩधेवाठी आऩल्मा भशावलद्मारमातीर खारीर खेऱाडूांच्मा 
नालाची शळपायव तनलड  वशभतीने केरेरी आशे. 
   

अ.क्र. खेलाडूचिेाळ मषावळद्याऱयाचिेाळ 
०१ वय्मद भोशम्भद मुवूप अशवप नेव लाडडमा भशावलद्मारम, ऩुणे 
०२ ऩलाय आशळऴ अतनर नेव लाडडमा भशावलद्मारम, ऩुणे 

०३ चौये यली फरयाभ नेव लाडडमा भशावलद्मारम, ऩुणे 

०४ ळुक्रा ऋऴी याभाऩती फी. एभ. वी.वी भशावलद्मारम, ऩुणे 

०५  गुयप्रताऩ शवांग थथांड फी. एभ. वी.वी भशावलद्मारम, ऩुणे 

०६  वलनम कुभाय पगुयवन भशावलद्मारम, ऩुणे 

०७  गामकलाड ऩयाग वलजम नौयोवजी लाडडमा भशावलद्मारम, ऩुणे 

०८  उब ेप्रतीक शळलाजी कालेयी भशावलद्मारम, ऩुणे 

०९  गाडगे ओांकाय फाऱकृष्ण भॉडनय भशावलद्मारम, शळलाजीनगय ऩुणे 

१०  लाघ ळुबभ याजेंद्र भॉडनय  अशबमाांत्रिकी भशावलद्मारम, ऩुणे 

११ भाने गौयल ददरीऩ चांद्रळखेय आगाळ ेळायीरयक शळषणळास्ि भशावलद्मारम, ऩुणे 
१२ डोर वुळाांत वणात ए. आम. एव. एव. एभ. एव. वी. ओ. ई., ऩुणे 

  राखीळ  
०१ अांकुय याम फी. एभ. वी.वी भशावलद्मारम, ऩुणे 

०२ कुभाय रयऴब शवांफामोशवव  भशावलद्मारम, ऩुणे 
०३ ळलेाऱे  व्मांकटेळ भुकुां द डी. ई. एव. रॉ. भशावलद्मारम, ऩुणे 



०४ कृताथय अशबजजत बोंवरे पगुयवन भशावलद्मारम, ऩुणे 

०५ याजऩूत शळलभ दळयथ शवांग नौयोवजी लाडडमा भशावलद्मारम, ऩुणे 
 

आंतरवळभागीयस्परे्चाकायाक्रमखाऱीऱप्रमाणे 

०१ स्ऩधेच ेस्थऱ इांददया लाणणज्म ल वलसान भशावलद्मारम, ताथलड,े ऩुणे 
०२ स्ऩधेची ददनाांक ३ ल. ४ ऑक्टोफय २०१९ 

 

शूचिा: 

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

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

३.  रयऩोटींगवाठी मेताांना भशावलद्मारमाचे ळैषणणक लऴय २०१९-२० आमकाडय आणण online पोभय 
बयताांना जे ओऱखऩि वावलिीफाई पुरे ऩुणे वलद्माऩीठाने प्रभाणणत 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 
 

 


