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प्रतत  

भा. प्राचामय, 
वांफांधीत भशावलद्मारम 

ऩणेु 

   

वलऴम: आतंय वलबागीम शॉकी (भरुी) स्ऩधाा २०१९-२० वघं ननलडीफाफत...   

व.न.वल.वल 

आऩणाांव कऱवलण्माव आनांद शोत आशे की, नकुत्माच झारेल्मा ऩणेु ळशय वलबागाच्मा  आांतय भशावलद्मारमीन शॉकी (भरुी) 
स्ऩधेभधून आांतय वलबागीम स्ऩधेवाठी आऩल्मा भशावलद्मारमातीर खारीर खेऱाडूांच्मा नालाची शळपायव तनलड  वशभतीने 

केरेरी आशे.  
  

अ.क्र. खेऱाडूच े नाल भशावलद्मारमाच े  नाल 
०१ काांफऱे रोचन अळोक  भॉडनय भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩुणे ०५  
०२ फाणेलाय प्रगती ऩांढयी  भॉडनय भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩुणे ०५ 

०३ ऩाटीर दीषा अवलनाळ  भॉडनय भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩुणे ०५ 

०४  रोकये बाग्मश्री  अरुण  भॉडनय भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩुणे ०५ 

०५  खाड ेबालना वतीळयाल  भॉडनय भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩुणे ०५ 

०६  भन्वुयी शभझना वाजजद  भॉडनय भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩुणे ०५ 

०७  चोयखरे  ऋतुजा बायत  भॉडनय भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩुणे ०५ 

०८  ळेंडगे ऩूजा बानुदाव  भॉडनय भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩुणे ०५ 

०९  ततलायी श्रद्धा वांजम  भॉडनय भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩुणे ०५ 

१०  लाडकय याधधका अरुण  भॉडनय भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩुणे ०५ 

११ वऩाटे अांककता अळोक  भॉडनय भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩुणे ०५ 

१२  बुवायी तेजर गांगाधय  वी. ओ. ई. ऩी., भशावलद्मारम, ऩुणे 

१३  जाधल तेजजस्लनी अरुण  वी. ओ. ई. ऩी., भशावलद्मारम, ऩुणे 

१४ म्शस्के अनुष्का यलीांद्र  वेंट शभयाज कॉरेज पॉय धगल्वय , ऩुणे 

१५ अजवलनी अभोर गामकलाड  अफेदा इनाभदाय भशावलद्मारम, ऩुणे 

१६ जेडगे प्रगती अगटायाल  अफेदा इनाभदाय भशावलद्मारम, ऩुणे 

१७ ळीख पौझझमा शाकपज  ऩुना भशावलद्मारम, ऩुणे 
१८ ळखे ळशाणा अमाझ  ऩुना भशावलद्मारम, ऩुणे 



याखील 
०१ प्रणारी भाने  वी. ओ. ई. ऩी., भशावलद्मारम, ऩणेु 

०२ तजेश्री कलड े अफेदा इनाभदाय भशावलद्मारम, ऩणेु 

०३ वाषी भशरक  वेंट शभयाज कॉरेज पॉय धगल्वय, ऩणेु 

०४ यापेर रुफेना  ऩनुा भशावलद्मारम, ऩणेु 
 

आतंय वलबागीम स्ऩधेचा कामाक्रभ खारीरप्रभाणे 

०१ स्ऩधेच ेस्थऱ भॉडनय करा, वलसान ल लाझणज्म भशावलद्मारम, शळलाजीनगय, ऩणेु ०५  
०२ स्ऩधेची ददनाांक २०/११/२०१९ त े२१/११/२०१९ 
०३  वांघ रयऩोटींग ददनाांक २२ ऑक्टोफय २०१९, लेऱ, वकाऱी : १०.०० लाजता  

०४  वांघ रयऩोटींग दठकाण  जजभखाना वलबाग, एआमएवएवएभएव वी ओ ई, केनेडी योड , तनमय आय टी ओ , 
ऩणेु -१.  पोने नां. ९८८१२९४७२१   

 

     वघं  व्मलस्थाऩक / भागादळाक   

०१ वांघ व्मलस्थाऩक   प्रा. यली ऩाखये , एच व्शी देवाई करा, वलसान ल लाझणज्म भशावलद्मारम, ऩणेु. 
 पोन नां. ९८३४०३५४२७ 

०२  वांघ भागयदळयक   प्रा . वलक्रभ पारे , भॉडनय भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩणेु ०५  

पोन नां. ९८२२०२८१३३ 
 

वचूना: 

१.  रयऩोटींगवाठी याखील खेऱाडू वोडून पक्त तनलड झारेल्माच खेऱाडूांनीच माल.े 

२. रयऩोटींगवाठी मेताांना इ. १० ली ऩयीषेच ेभऱू प्रभाणऩत्र (Orignal Secondary passing Certificate) ल 

इ. १२ ली ऩयीषेच ेगणुऩत्रक (Orignal XII Marksheet) रयऩोटींगच्मा ददलळी आणाल.े 

३.  रयऩोटींगवाठी मेताांना भशावलद्मारमाच ेळषैझणक लऴय २०१९-२० आमकाडय आझण online पोभय बयताांना ज े

ओऱखऩत्र वावलत्रीफाई पुरे ऩणेु वलद्माऩीठाने प्रभाझणत केर ेआशे, त ेप्राचामाांच्मा वशी शळक्क्मावदशत वोफत 

घेऊन मेणे/आणाले. 
४.  खेऱाडू स्ऩधेवाठी उऩरब्ध आशे ककां ला कव ेमा वलऴमी त्लरयत प्रत्मष बेटून अथला दयूध्लनीने, ऩत्राने कऱवलणे 

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

स्ऩधयकाांनी याशणे अतनलामय आशे. 

भा. प्राचामाांनी वदयच ेऩत्र आऩल्मा भशावलद्मारमातीर ळायीरयक शळषण वांचारकाच्मा त्लरयत तनदळयनाव आणून ऩढुीर 

मोग्म ती कायलाशी कयण्माव वाांगाल.े 

          आऩरी वलवलाव,ू 

                                                                                       
          डॉ. भननऴा कोंढये 

             वचचल 



                                                           ऩणेु ळशय वलबागीम क्रीडा वमभती 
 


