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प्रतत 

भा. प्राचामय, 
वांफांधीत भशावलद्मारम 

   

वळवय: आतंर वळभागीय कबड्डी (मऱुी) स्ऩधाा २०१९-२० शघंननळडीबाबत...   

व.न.वल.वल 

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

अ.क्र. खेलाडूचेनाळ मषावळद्याऱयाचेनाळ 
०१ योड ेभानवी सानेश्लय  जेधे भशावलद्मारम, ऩणेु 
०२ चव्शाण भणृार ळाभ  जेधे भशावलद्मारम, ऩणेु 
०३ भयाठे शवद्धी याजेंद्र  जेधे भशावलद्मारम, ऩणेु 
०४ भारबाये प्राांजर अरुण  जेधे भशावलद्मारम, ऩणेु 

०५  वोनालणे शऴयदा  शनभुान  गयलाये कॉरेज ऑप कॉभवय, ऩणेु 

०६  कोऱेकय वभदृ्धी ळांकय  गयलाये कॉरेज ऑप कॉभवय, ऩणेु 

०७  जामबामे लवुांधया फांडू  गयलाये कॉरेज ऑप कॉभवय, ऩणेु 

०८  काऱे ऐश्लमाय रक्वभन व ऩ  भशावलद्मारम, ऩणेु 

०९  भाने श्लेता यलीांद्र  व ऩ  भशावलद्मारम, ऩणेु 

१०  ऩाटीर तजेर गजानन  भाभा वाशेफ भोशऱ भशावलद्मारम, ऩणेु 

११ ळखे आफ्रीन ळब्फीय  भॉडनय भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩणेु 
१२ काकये चैतारी  वबुाऴ  श्री शववद्धवलनामक भदशरा भशावलद्मारम, ऩणेु 

  राखीळ  
०१ शळ ांदे ऐश्लमाय धभेंद्र   भाभा वाशेफ भोशऱ भशावलद्मारम, ऩणेु 

०२ फरकलड ेवाषी यलीांद्र  आफावाशेफ गयलाये भशावलद्मारम, ऩणेु 
०३ लाफऱे ळबुाांगे शळलाजी  चांद्रळखेय आगाळ ेफपजजकर एडुकेळन कॉरज,े ऩणेु 

०४ ऩोऱ शवद्धी वलजम  गयलाये कॉरेज ऑप कॉभवय, ऩणेु 

०५ कुां जीय प्रणारी तनतीन  शुजुयऩागा भदशरा भशावलद्मारम, ऩणेु 
०६ भयाठे रयद्धी याजेंद्र  जेधे भशावलद्मारम, ऩणेु 
०७  घाडगे अांफकता अतनर  गयलाये कॉरेज ऑप कॉभवय, ऩणेु 

०८  चौशान अांफकता अयवल ांद  भॉडनय भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩणेु 
 



आतंर वळभागीय स्ऩधेचा कायाक्रम खाऱीऱप्रमाणे 

०१ स्ऩधेच ेस्थऱ के एच आलड  भशावलद्मारम, चाांदलड,  जज नाशळक.    
०२ स्ऩधेची ददनाांक ०५/११/२०१९ त े०६/११/२०१९ 
०३  वांघ रयऩोटींग ददनाांक २४ नोव्शेंफय  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   

 

शघं व्यळस्थाऩक /मागादऴाक   

०१ वांघ व्मलस्थाऩक   प्रा. ऴांताराम ढमाऱे , वभाज बऴूण जेधे भशावलद्मारम, ऩणेु  
पोन नां. ९४२१०७७१८० 

०२  वांघ भागयदळयक   प्रा. उमेऴ बबबळ,े गयलाये कॉरेज ऑप कॉभवय, ऩणेु 
पोन नां. ७३५०५०९९९० 

 

शचूना: 

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 ेळषैणणक लऴय २०१९-२० आमकाडय आणण online पोभय बयताांना ज े

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

घेऊन मेणे/आणाले. 
४.  खेऱाडू स्ऩधेवाठी उऩरब्ध आशे फकां ला कव े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 वदयच ेऩत्र आऩल्मा भशावलद्मारमातीर ळायीरयक शळषण वांचारकाच्मा त्लरयत तनदळयनाव आणून ऩढुीर 

मोग्म ती कायलाशी कयण्माव वाांगाल.े 

 

          आऩरी वलश्लाव,ू 

                                                                                       
          डॉ. मननवा कोंढरे 

             शचचळ 

                                                           ऩणेु ऴषर वळभागीय क्रीडा शममती 
 

 


