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प्रतत  

भा. प्राचामय, 
वांफांधीत भशावलद्मारम 
 

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

व.न.वल.वल 

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

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

०१ ळकीर भोशम्भद भुवाद्दीकी  चांद्रळखेय आगाळ ेफपजजकर एडुकेळन कॉरजे, ऩुणे 
०२ कालये वलठ्ठर याजकुभाय  चांद्रळखेय आगाळ ेफपजजकर एडुकेळन कॉरजे, ऩुणे 

०३ भशारे जमदत्त ळाभयाल  भॉडनय भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩुणे 

०४ तीखखरे ऋजत्लक वुबाऴ  भॉडनय भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩुणे 
०५ शोरे तनखीर याभदाव  भॉडनय भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩुणे 
०६ वुयाांगारीकय भल्शाय वचचन  वलश्लकभाय इज्स्ििमूि ऑप िेकनॉरॉजज, ऩुणे  
०७. गोगिे अतनकेत वांजम  कालये भशावलद्मारम, ऩुणे 

०८. कयऩे ओांकाय वुनीर  शवांफामोशवव भशावलद्मारम, ऩुणे 

०९. शयऩुड ेचधयज वुबाऴ  भाभावाशेफ भोशोऱ भशावलद्मारम, ऩुणे 
१०. चौधयी ऋवऴकेळ ईश्लय  भॉडनय अशबमाांत्रिकी भशावलद्मारम, ऩुणे 
११. भयस्कोरे भधयु यभेळ ऩुणे इज्स्ििमूि ऑप कॉम्ऩुिय िेकनॉरॉजज, ऩुणे 
१२. ळिेे स्लप्नीर याजेंद्र  शवांशगड इज्स्ििमूि ऑप भॅनॅजभे्ि, ऩुणे 

राखीळ 
०१ रफड ेअषम यघु  व ऩ भशावलद्मारम, ऩुणे 
०२ ऩोंदकुरे शऴयर वुळीरकुभाय    अशबमाांत्रिकी भशावलद्मारम, ऩुणे 
०३ अफकलते  अशबजजत अतनर वलश्लकभाय इज्स्ििमूि ऑप िेकनॉरॉजज, ऩुणे  
०४ यांगत अषम फाफुयाल  भॉडनय भशावलद्मारम, शळलाजीनगय, ऩुणे 
०५  ऩोऱ अथलय भाधल  कालेयी भशावलद्मारम, ऩुणे 



 

 

आंतर वळभागीय स्परे्चा कायाक्रम खाऱीऱप्रमाणे 

०१ स्ऩधेच ेस्थऱ के जे वोभय्मा भशावलद्मारम, कोऩयगाल जज अशभदनगय  
०२ स्ऩधेची ददनाांक ०७/११/२०१९ ल ०८/११/२०१९ 

 

शूचिा: 

१.  रयऩोिींगवाठी याखील खेऱाडू वोडून पक्त तनलड झारेल्माच खेऱाडूांनीच माले. 
२. रयऩोिींगवाठी मेताांना इ. १० ली ऩयीषेच ेभूऱ प्रभाणऩि (Original Secondary passing 

Certificate) ल इ. १२ ली ऩयीषेचे गुणऩिक (Original XII Mark sheet) रयऩोिींगच्मा ददलळी 
आणाल.े 

३.  रयऩोिींगवाठी मेताांना भशावलद्मारमाचे ळैषखणक लऴय २०१९-२० आमकाडय आखण online पोभय 
बयताांना जे ओऱखऩि वावलिीफाई पुरे ऩुणे वलद्माऩीठाने प्रभाखणत केरे आशे, ते प्राचामाांच्मा वशी 
शळक्क्मावदशत वोफत घेऊन मेणे/आणाल.े 

४.  खेऱाडू स्ऩधेवाठी उऩरब्ध आशे फकां ला कव ेमा वलऴमी त्लरयत प्रत्मष बेिून अथला दयूध्लनीन,े ऩिाने 
कऱवलणे आलश्मक आशे. 

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

दठकाणी स्ऩधयकाांनी याशणे अतनलामय आशे. 
 

भा. प्राचामाांनी वदयचे ऩि 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 
 

 


