
 
जा. क्र. : - ऩीवी /झडेएवी /२०१९-२०/ १९४                                                                                    ददनाांक: ०६/१०/२०१९  

 

प्रतत  

भा. प्राचामय, 
वांफांधीत भशावलद्मारम 
 

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

व.न.वल.वल 

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

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

०१ बोंगऱे वुयज  अळोक  अप्ऩावाशेफ जेधे भशावलद्मारम, ऩुणे 
०२ गामकलाड ओांकाय वललेकानांद  एच व्शी देवाई  भशावलद्मारम, ऩुणे 
०३ कोयड ेआळुतोऴ अळोक  वांस्काय भांददय वांस्था लायजे आर्टयव ल लाणणज्म 

भशावलद्मारम, ऩुणे 
०४  झाांजे अतुर याभदाव अफेदा इनाभदाय भशावलद्मारम, ऩुणे 
०५  मादल वलळार याजेंद्र  वयस्लती भांददय नाईट भशावलद्मारम, ऩुणे 
०६  धोऩालकय आददत्म वांजम  मळलांतयाल चव्शाण रॉ भशावलद्मारम, ऩुणे 
०७  वामकय वलश्लेळ अरुण  नौयोजी लाडडमा भशावलद्मारम, ऩुणे 
०८  कटके ऋवऴकेळ वुबाऴ  एभ ई एव नाईत भशावलद्मारम, ऩुणे 
०९  यानलड ेवलयाज वलकाव  भयाठलाडा शभत्र भांडऱाच ेलाणणज्म भशावलद्मारम, ऩुणे 
१०  कटके आकाळ वोभनाथ  एभ ई एव नाईत भशावलद्मारम, ऩुणे 
११ राांडगे गणेळ जजतेंद्र  चांद्रळखेय आगाळ ेफपजजकर एडुकेळन कॉरजे, ऩुणे 
१२  जाधल वौयब वलश्लनाथ  शळलछत्रऩती आर्टयव ल लाणणज्म भशावलद्मारम, ऩुणे  
१३  वातल अशभत फाफुवाशेफ  ळाशू भांददय भशावलद्मारम, ऩुणे 
१४  अलवये वोभनाथ भशादेल  भाभावाशेफ वोभनाथ भशादेल भशावलद्मारम, ऩुणे 

राखीळ 
१  ळभाय वुयज श्रीओांप्रकाळ   भॉडनय भशावलद्मारम,गणेळणखांड, ऩुणे 
२   यणवऩवे ळुबभ याजू  डॉ फाफवाशेफ आांफेडकय भशावलद्मारम, औांध, ऩुणे 
३  श्रलणे जस्भत याजीलजी  भॉडनय भशावलद्मारम,गणेळणखांड, ऩुणे 



 

आंतर वळभागीय स्परे्चा कायाक्रम खाऱीऱप्रमाणे 

०१ स्ऩधेच ेस्थऱ श्रीभती वलभराफेन णख.तेजुकामा भशावलद्मारम, देलऱारी कॅम्ऩ, नाशळक  
०२ स्ऩधेची ददनाांक ११ ल १२ ऑक्टोफय २०१९  
०३  वांघ रयऩोटींग ददनाांक ०९  ऑक्टोफय २०१९, लेऱ दऩुायी : ०४ लाजता  

०४  वांघ रयऩोटींग दठकाण  
जजभखाना वलबाग, ए आम एव एव एभ एव वीओई, केनेडी योड , तनमय 
आय टी ओ , ऩुणे -१ 
पोने नां. ९८८१२९४७२१   

 

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 ळैषणणक लऴय २०१९-२० आमकाडय आणण online पोभय 
बयताांना जे ओऱखऩत्र वावलत्रीफाई पुरे ऩुणे वलद्माऩीठाने प्रभाणणत केरे आशे, ते प्राचामाांच्मा वशी 
शळक्क्मावदशत वोफत घेऊन मेणे/आणाल.े 

४.  खेऱाडू स्ऩधेवाठी उऩरब्ध आशे फकां 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 
 

 


