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प्र�त 

मा. प्राचायर्, 
संबंधीत महा�वद्यालय 

�वषय: आंतर �वभागीय अॅथले�टक्स (मुल�) स्पधार्२०१९-२० संघ�नवडीबाबत...   

स.न.�व.�व 

आपणासं कळ�वण्यास आनंद होत आहे क�, नुकत्याच झालेल्या पुणे शहर �वभागाच्या  आंतर महा�वद्यालयीन अथॅले�टक्स (मुल�) 

स्पध�मधून आंतर �वभागीय स्पध�साठ� आपल्या महा�वद्यालयातील खाल�ल खेळाडूचं्या नावाची �शफारस �नवड  स�मतीने केलेल� आहे. 
अ.क्र. खेळाडूचेनाव महा�वद्यालयाचनेाव 
०१ �हयार् �सद्धी सजंय स.प. महा�वद्यालय, पुणे 
०२ �तरके जे�नफर नॅन्सी चंद्रशेखर आगाशे �फिजकल एडुकेशन महा�वद्यालय, पुणे 
०३ जाधव �सद्धी सदं�प एम. एम. सी. सी महा�वद्यालय, पुणे 
०४ येरणे सा�ी संजय बी. एन. सी. ए. महा�वद्यालय, पुणे 
०५ लडकत यमुना आत्माराम शाहू महा�वद्यालय, पुणे 
०६ पाट�ल �रद्धी महेश स. प. महा�वद्यालय, पुणे 
०७ ठरवल ंभैरवी �दनेश स. प. महा�वद्यालय, पुणे 
०८ उ�ेकर वषृाल� ह�रश्चंद्र जेधे महा�वद्यालय, पुणे 
०९ चवकर् र �प्रयांका कैलास स. प. महा�वद्यालय, पुणे 
१० यादव स्नेहांजल� राम्यश स�ट मेर�ज कॉलेज, पुणे 
११ गोसावी अं�कता सुनील स. प. महा�वद्यालय, पुणे 
१२ पगनीस सा�ी स�चन स. प. महा�वद्यालय, पुणे 
१३ सुतार आरती आनंद  फग्युर्सन महा�वद्यालय, पुणे 
१४ फाटक अमतृा सा�ी स. प. महा�वद्यालय, पुणे 
१५ मारणे पौ�णर्मा गजानन हुजूरपगा महा�वद्यालय, पुणे 
१६ देओकुले इरा दशर्न मॉडणर् महा�वद्यालय, पुणे 
१७ देशपांड ेअनुष्का मंगेश कावेर� महा�वद्यालय, पुणे 
१८ �शदें गीता गावबा स. प. महा�वद्यालय, पुणे 
१९ भ�सले प्राजक्ता संभाजी   मामासाहेब मोहोळ कॉलेज, पुणे  
२० चौरा�सआ ममता नारायण स�ट मर�ज, महा�वद्यालय, पुणे 
२१ दबुे पूनम रामचदं्र स�ट मर�ज, महा�वद्यालय, पुणे 
२२ जैन आ�ा राकेश फग्युर्सन महा�वद्यालय, पुणे 
२३ चेट्ट�यार वैष्णवी सुब्रम�नयम स�ट मर�ज, महा�वद्यालय, पुणे 
२४ श�ड ेप�रणीती गो�वदं शाहू महा�वद्यालय, पुणे 
२५ कांबळे नीला मनोज मोडणर् महा�वद्यालय, पुणे 
२६ नेपाल� र��शका राजेश नेस वा�डया महा�वद्यालय, पुणे 

 

 



 

आंतर �वभागीय स्पध�चा कायर्क्रम खाल�ल प्रमाणे 

०१ स्पध�चे स्थळ संत �ानेश्वर स्टे�डयम  ,इंद्रायणी नगर भोसर� , पुणे  
०२ स्पध�ची �दनांक ५/१०/२०१९ त े०७/१०/२०१९ 

 

सूचना: 

१.  �रपोट�गसाठ� राखीव खेळाडू सोडून फक्त �नवड झालेल्याच खेळाडूनंीच यावे. 

२. �रपोट�गसाठ� येतांना इ. १० वी पर��चे ेमळू प्रमाणपत्र (Orignal Secondary passing Certificate) व इ. १२ वी 
पर��ेच ेगुणपत्रक (Orignal XII Marksheet) �रपोट�गच्या �दवशी आणावे. 

३.  �रपोट�गसाठ� येतांना महा�वद्यालयाच ेशै��णक वषर् २०१९-२० आयकाडर् आ�ण online फोमर् भरतांना जे ओळखपत्र 

सा�वत्रीबाई फुले पुणे �वद्यापीठाने प्रमा�णत केले आहे, ते प्राचाया�च्या सह� �शक्क्यास�हत सोबत घेऊन येणे/आणावे. 

४.  खेळाडू स्पध�साठ� उपलब्ध आहे �कंवा कसे या �वषयी त्व�रत प्रत्य� भेटून अथवा दरूध्वनीने, पत्राने कळ�वणे आवश्यक 

आहे. 

५. आंतर�वभागीय स्पध�साठ� संयोजकाने स्पधर्काचंी �नवासी व्यवस्था ज्या �ठकाणी केलेल� असेल त्याच �ठकाणी स्पधर्कानंी 

राहणे अ�नवायर् आहे. 

मा. प्राचाया�नी सदरच ेपत्र आपल्या महा�वद्यालयातील शार��रक �श�ण सचंालकाच्या त्व�रत �नदशर्नास आणून पुढ�ल योग्य ती 

कारवाह� करण्यास सांगावे. 

             आपल� �वश्वासू, 
 

                                                                                                
             डॉ. म�नषा क�ढरे 

                 स�चव 
                                                                      पुणे शहर �वभागीय क्र�डा स�मती 

 


