
 
जा. क्र. : - ऩीवी /झडेएवी /२०१९-२०/२४३                                                                                     ददनाांक: ०७/११/२०१९  

प्रतत  

भा. प्राचामय, 
वांफांधीत भशावलद्मारम 
 

वलऴम: आंतय वलबागीम तरलायफाजी  (भुरे) स्ऩधाा २०१९-२० वंघ ननलडीफाफत...   

व.न.वल.वल 
 

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

खेऱाडूांच्मा नालाची शळपायव तनलड  वशभतीने केरेरी आशे.   
अ.क्र. खेऱाडूचे नाल भशावलद्मारमाचे नाल 

वाफय 
०१ शालये वभथय प्रकाळ  भयाठलाडा शभत्र भांडऱ कॉरेज ऑप कॉभवय,  ऩुणे 
०२ ऩाटीर शवद्धेळ  भशेळ  भयाठलाडा शभत्र भांडऱ अशबमाांत्रत्रकी भशावलद्मारम, ऩुणे   
०३ गजशबमे चतैन्म देलेंद्र  पगुयवन भशावलद्मारम, ऩुणे 
०४ डयेलणकय अतनकेत प्रकाळ   भॉडनय भशावलद्मारम, गणेळखखांड   ऩुणे 

याखील 
०१  भनेय खाशरद  ऩुना कॉरेज, ऩुणे 

अ.क्र. खेऱाडूचे नाल भशावलद्मारमाचे नाल 
पॉईर 

०१ बायद्लाज वचचन भुनेळ  भयाठलाडा शभत्र भांडऱ कॉरेज ऑप कॉभवय,  ऩुणे 
०२ दधुाने अशबऴेक अवलनाळ  नेव लाडडमा भशावलद्मारम, ऩुणे   
०३ दाबाड ेअश्वलन शरयवचांद्र भॉडनय भशावलद्मारम, शळलाजीनगय,   ऩुणे 
०४ छाजेड भानल याजेळ  नेव भशावलद्मारम, ऩुणे 

याखील 
०१  फायालकय ओांकाय फफन  वलवलकभाय आर्टयव अांड कॉभावय भशावलद्मारम, ऩुणे   

अ.क्र. खेऱाडूचे नाल भशावलद्मारमाचे नाल 
ईऩी  

०१ दधुाने अशबऴेक अवलनाळ  नेव लाडडमा भशावलद्मारम, ऩुणे   
०२ बायद्लाज वचचन भुनेळ  भयाठलाडा शभत्र भांडऱ कॉरेज ऑप कॉभवय,  ऩुणे 
०३ छाजेड भानल याजेळ  नेव भशावलद्मारम, ऩुणे 
०४  फोयगालकय  दलुेळ उभेळ पगुयवन भशावलद्मारम, ऩुणे 

याखील 
०१  ऩाटीर शवद्धेळ  भशेळ  भयाठलाडा शभत्र भांडऱ अशबमाांत्रत्रकी भशावलद्मारम, ऩुणे   



 

 

आंतय वलबागीम स्ऩधेचा कामाक्रभ खारीरप्रभाणे 

०१ स्ऩधेचे स्थऱ आफावाशेफ गयलाये भशावलद्मारम, ऩणेु 
०२ स्ऩधेची ददनाांक २५/११/२०१९ त े२६/११/२०१९ 

 
 

वंघ व्मलस्थाऩक /भागादळाक   

०१ 
वांघ व्मलस्थाऩक  / 
भागयदळयक   

प्रा. तुऴाय गुजय,  भशायाष्ट्र शभत्र भांडऱ अशबमाांत्रत्रकी भशावलद्मारम, ऩुणे  
पोने नां.८६६९०४६१०५ 

 

वूचना:  
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 ळैषखणक लऴय २०१९-२० आमकाडय आखण online पोभय 
बयताांना जे ओऱखऩत्र वावलत्रीफाई पुरे ऩुणे वलद्माऩीठाने प्रभाखणत केरे आशे, ते प्राचामाांच्मा वशी 
शळक्क्मावदशत वोफत घेऊन मेणे/आणाल.े 

४.  खेऱाडू स्ऩधेवाठी उऩरब्ध आशे ककां ला कव ेमा वलऴमी त्लरयत प्रत्मष बेटून अथला दयूध्लनीन,े ऩत्राने 
कऱवलणे आलवमक 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 वलवलावू, 
 

                                                                                   
          डॉ. भननऴा कोंढये 

             वचचल 

                                                       ऩुणे ळशय वलबागीम क्रीडा वमभती 
 


