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

प्रतत  

भा. प्राचामय, 
वांफांधीत भशावलद्मारम 
 

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

व.न.वल.वल 
 

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

खेऱाडूांच्मा नालाची शळपायव तनलड  वशभतीने केरेरी आशे.   
अ.क्र. खेऱाडूच ेनाल भशावलद्मारमाच ेनाल 

वाफय 
०१ ऩाटीर भानवी ळयदयाल  व ऩ  भशावलद्मारम, ऩणेु   
०२ जाधल लेददका फाऱावाशेफ  भॉडनय भशावलद्मारम, शळलाजीनगय,   ऩणेु 
०३ फेंदे्र त्रिगणुी अन्लम  नौयोवजी लाडडमा भशावलद्मारम, ऩणेु 
०४ वमूयलांळी गामिी ककळोय  भॉडनय भशावलद्मारम, शळलाजीनगय,   ऩणेु 

याखील 
०१  चव्शाण प्राजक्ता  देवलदाव  शुजुयऩागा भशावलद्मारम, ऩणेु 
०२ कदभ वभीषा उभेळ  ऩी जोग भशावलद्मारम, ऩणेु 

अ.क्र. खेऱाडूच ेनाल भशावलद्मारमाच ेनाल 
पॉईर 

०१ ऩाटीर ळयम ूशेभांत   व ऩ  भशावलद्मारम, ऩणेु   
०२ रोध रततका शेभांत  नेव लाडडमा भशावलद्मारम, ऩणेु   
०३ शळ ांदे भीनाषी फरावाशेन  भॉडनय अशबमाांत्रिकी भशावलद्मारम, ऩणेु 
०४ जगताऩ लषै्णली वलनामक  वलश्लकभाय आर्टयव अांड कॉभावय भशावलद्मारम, ऩणेु   

याखील 
०१  शळयलाडकय शे्रमा   अशबमाांत्रिकी भशावलद्मारम, ऩणेु 

अ.क्र. खेऱाडूच ेनाल भशावलद्मारमाच ेनाल 
ईऩी  

०१ ऩाटीर ळयम ूशेभांत   व ऩ  भशावलद्मारम, ऩणेु   
०२ ऩाटीर भानवी ळयदयाल  व ऩ  भशावलद्मारम, ऩणेु   
०३ शळ ांदे भीनाषी फरावाशेन  भॉडनय अशबमाांत्रिकी भशावलद्मारम, ऩणेु 
०४ फेंदे्र त्रिगणुी अन्लम  नौयोवजी लाडडमा भशावलद्मारम, ऩणेु 

याखील 
०१  कयांड ेप्रणारी   पगुयवन भशावलद्मारम, ऩणेु 

 



 

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,  भशायाष्र शभि भांडऱ अशबमाांत्रिकी भशावलद्मारम, ऩुणे  
पोने नां.८६६९०४६१०५ 

 

वूचना:  
१.  रयऩोटींगवाठी याखील खेऱाडू वोडून पक्त तनलड झारेल्माच खेऱाडूांनीच माले. 
२. रयऩोटींगवाठी मेताांना इ. १० ली ऩयीषेच ेभूऱ प्रभाणऩि (Orignal Secondary passing 

Certificate) ल इ. १२ ली ऩयीषेचे गुणऩिक (Orignal XII Marksheet) रयऩोटींगच्मा ददलळी 
आणाल.े 

३.  रयऩोटींगवाठी मेताांना भशावलद्मारमाचे ळैषणणक लऴय २०१९-२० आमकाडय आणण online पोभय 
बयताांना जे ओऱखऩि वावलिीफाई पुरे ऩुणे वलद्माऩीठाने प्रभाणणत 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,े 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. भननऴा कोंढये 

             वचचल 

                                                       ऩुणे ळशय वलबागीम क्रीडा वमभती 
 


