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प्रतत 

भा. प्राचामय, 
वांफांधीत भशावलद्मारम 

वळवय: आंतर वळभागीय अॅथऱेटिक्श (मुऱी) स्पर्ाा२०१९-२० शंघनिळडीबाबत...   

व.न.वल.वल 

आऩणाांव कऱवलण्माव आनांद शोत आशे की, नुकत्माच झारेल्मा ऩुणे ळशय वलबागाच्मा  आांतय भशावलद्मारमीन अॅथऱेटिक्श (मुऱी) 

स्ऩधेभधून आांतय वलबागीम स्ऩधेवाठी आऩल्मा भशावलद्मारमातीर खारीर खेऱाडूांच्मा नालाची शळपायव तनलड  वशभतीने केरेरी आशे. 
अ.क्र. खेलाडूचेिाळ मषावळद्याऱयाचेिाळ 
०१ दशमाय शवद्धी वांजम व.ऩ. भशावलद्मारम, ऩुणे 
०२ ततयके जेतनपय नॅन्वी चांद्रळेखय आगाळे फपजजकर एडुकेळन भशावलद्मारम, ऩुणे 
०३ जाधल शवद्धी वांदीऩ एभ. एभ. वी. वी भशावलद्मारम, ऩुणे 
०४ मेयणे वाषी वांजम फी. एन. वी. ए. भशावलद्मारम, ऩुणे 
०५ रडकत मभुना आत्भायाभ ळाशू भशावलद्मारम, ऩुणे 
०६ ऩाटीर रयद्धी भशेळ व. ऩ. भशावलद्मारम, ऩुणे 
०७ ठयलरां बैयली ददनेळ व. ऩ. भशावलद्मारम, ऩुणे 
०८ उत्तेकय लऴृारी शरयश्चांद्र जेधे भशावलद्मारम, ऩुणे 
०९ चलकय य वप्रमाांका कैराव व. ऩ. भशावलद्मारम, ऩुणे 

१० मादल स्नेशाांजरी याम्मळ वेंट भेयीज कॉरेज, ऩुणे 

११ गोवाली अांफकता वुनीर व. ऩ. भशावलद्मारम, ऩुणे 
१२ ऩगनीव वाषी वचचन व. ऩ. भशावलद्मारम, ऩुणे 
१३ वुताय आयती आनांद  पर्गमुयवन भशावलद्मारम, ऩुणे 
१४ पाटक अभतृा वाषी व. ऩ. भशावलद्मारम, ऩुणे 
१५ भायणे ऩौर्णयभा गजानन शुजूयऩगा भशावलद्मारम, ऩुणे 
१६ देओकुरे इया दळयन भॉडनय  भशावलद्मारम, शळलाजीनगय,  ऩुणे 
१७ देळऩाांड ेअनुष्का भांगेळ कालेयी भशावलद्मारम, ऩुणे 
१८ शळांदे गीता गालफा व. ऩ. भशावलद्मारम, ऩुणे 
१९ बोंवरे प्राजक्ता वांबाजी   भाभावाशेफ भोशोऱ कॉरेज, ऩुणे  
२० चौयाशवआ भभता नायामण वेंट भयीज, भशावलद्मारम, ऩुणे 

२१ दफु ेऩूनभ याभचांद्र वेंट भयीज, भशावलद्मारम, ऩुणे 

२२ जैन आसा याकेळ पर्गमुयवन भशावलद्मारम, ऩुणे 
२३ चेट्टीमाय लैष्णली वुब्रभतनमभ वेंट भयीज, भशावलद्मारम, ऩुणे 
२४ ळेंड ेऩरयणीती गोवलांद ळाशू भशावलद्मारम, ऩुणे 
२५ काांफऱे नीरा भनोज भॉडनय  भशावलद्मारम, ऩुणे 
२६ नेऩारी यीशळका याजेळ नेव लाडडमा भशावलद्मारम, ऩुणे 

 

 

 



आंतर वळभागीय स्परे्चा कायाक्रम खाऱीऱ प्रमाणे 

०१ स्ऩधेच ेस्थऱ वांत सानेश्लय स्टेडडमभ  ,इांद्रामणी नगय बोवयी , ऩुणे  
०२ स्ऩधेची ददनाांक ५/१०/२०१९ त े०७/१०/२०१९ 

 

शूचिा: 

१.  रयऩोटींगवाठी याखील खेऱाडू वोडून पक्त तनलड झारेल्माच खेऱाडूांनीच माले. 
२. रयऩोटींगवाठी मेताांना इ. १० ली ऩयीषेचे भूऱ प्रभाणऩत्र (Original Secondary passing Certificate) ल इ. १२ ली 

ऩयीषेच ेगुणऩत्रक (Original XII Mark sheet) रयऩोटींगच्मा ददलळी आणाले. 
३.  रयऩोटींगवाठी मेताांना भशावलद्मारमाचे ळैषर्णक लऴय २०१९-२० आमकाडय आर्ण online पोभय बयताांना ज ेओऱखऩत्र 

वावलत्रीफाई पुरे ऩुणे वलद्माऩीठाने प्रभार्णत केरे आशे, त ेप्राचामाांच्मा वशी शळक्क्मावदशत वोफत घेऊन मेणे/आणाले. 
४.  खेऱाडू स्ऩधेवाठी उऩरब्ध आशे फकां ला कवे मा वलऴमी त्लरयत प्रत्मष बेटून अथला दयूध्लनीने, 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 मोर्गम ती 
कायलाशी कयण्माव वाांगाल.े 

             आऩरी वलश्लावू, 
 

                                                                                                
             डॉ. मनिवा कोंढरे 

                 शचचळ 

                                                                      पुणे ऴषर वळभागीय क्रीडा शममती 
 


