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प्रतत  

भा. प्राचामय, 
वांफांधीत भशावलद्मारम  

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

व.न.वल.वल 

आऩणाांव कऱवलण्माव आनांद शोत आशे की, नुकत्माच झारेल्मा ऩुणे ळशय वलबागाच्मा  आांतय भशावलद्मारमीन 

बॉक्शंग (मुऱे)  स्ऩधेभधनू आांतय वलबागीम स्ऩधेवाठी आऩल्मा भशावलद्मारमातीर खारीर खेऱाडूांच्मा नालाची 
शळपायव तनलड  वशभतीन ेकेरेरी आशे.    

अ.क्र. खेलाडूचिेाळ मषावळद्याऱयाचिेाळ 
०१ फोडये यतन भारुती  भॉडनय भशावलद्मारम, शळलाजीनगय,  ऩणेु 
०२ म्शस्के अजम प्रततक  वेंट व्शीवेन्ट भशावलद्मारम, ऩुणे 

०३ चेंडके प्रथभेळ वलठ्ठर  नौयोवजी लाडडमा भशावलद्मारम, ऩणेु 

०४  गौड ऋवऴकेळ याजू  ऩनुा भशावलद्मारम,  ऩणेु 

०५  कऱांफे अभेम तनतीन  भॉडनय अशबमाांत्रिकी भशावलद्मारम,  ऩणेु 

०६  ताांफोऱी तऱ तयव  ऩनुा भशावलद्मारम,  ऩणेु 

०७  याठोड प्रततक वुबाऴ  वलश्लकभाय इन्सन्स्टटमूट ऑप इन्पॉभयळन टेकनॉरॉजी 
भशावलद्मारम, ऩुणे 

०८  खिी अथलय प्रकाळ  भॉडनय भशावलद्मारम, शळलाजीनगय,  ऩणेु 
०९  तनकभ आशळऴ तानाजी  वभाजबूऴण अप्ऩावाशेफ जेधे भशावलद्मारम, ऩुणे 

१०  नाांगये केदाय गुराफ  व ऩ भशावलद्मारम, ऩुणे 

११ वोदशर ळौकत आरी यांगीरा  अफेदा इनाभदाय भशावलद्मारम, ऩुणे 
१२ शळांदे अतनकेत जाशरांदय  व ऩ भशावलद्मारम, ऩुणे 

१३ यणददले ऋवऴकेळ वतीळ  फी एभ कॉरेज ऑप कॉभावय, ऩुणे   
१४ चौधाये अतनकेत वांजम  दशयाफाई व्शी. देवाई भशावलद्मारम, ऩुणे   
१५ वोयटे स्तलन ऩेट्रव  चांद्रळखेय आगाळ ेफपन्सजकर एडुकेळन कॉरजे, ऩुणे 
१६ वलधाते वुयज एकनाथ  भॉडनय भशावलद्मारम, शळलाजीनगय,  ऩणेु 
१७  फथथजा चतैन्म ददऩक  फी एभ कॉरेज ऑप कॉभवय, ऩुणे   
१८ भुयकुटे ऋऴब प्रलीण  पेगुयवन भशावलद्मारम, ऩुणे 
१९  ऩॉलय अतनकेत अरुण  वलश्लकभाय आर्टयव कॉभावय आणण वलसान भशावलद्मारम, ऩुणे   

राखीळ 
०१ यणधीय शवद्धेळ गुराफ  ऩी व्शी ऩी आम टी  भशावलद्मारम,  ऩणेु 



०२ शांव केळल देलेंदय नेव लाडडमा भशावलद्मारम, ऩुणे 

०३ कयाड वुभेळ काशळनाथ  वलश्लकभाय इन्सन्स्टटमूट ऑप इन्पॉभयळन टेकनॉरॉजी 
भशावलद्मारम, ऩुणे 

०४ ऩतांगे ओभ भनोज  दशयाफाई व्शी. देवाई भशावलद्मारम, ऩुणे   
०५ ऩुजायी गुयाांना बीभा  भयाठलाडा शभि भांडऱ कॉरेज ऑप कॉभवय, ऩुणे   
०६  जाांगड ेअतनकेत योऴण  भॉडनय भशावलद्मारम, गणेळणखांड,  ऩणेु 
०७ गालड ेआकाळ ळांकय  शवांफामोशवव भशावलद्मारम, ऩुणे 
०८  गाढले मळ दादायाल  पेगुयवन भशावलद्मारम, ऩुणे 

आंतर वळभागीय स्परे्चा कायाक्रम खाऱीऱ प्रमाणे 

०१ स्ऩधेच ेस्थऱ 
बायतीम जैन वांघटनेच ेआर्टयव कॉभावय आणण वलसान भशावलद्मारम, 
लाघोरी, ऩुणे   

०२ स्ऩधेची ददनाांक ४ ल ५ डडवेंफय २०१९ 
०३  वांघ रयऩोटींग ददनाांक २ डडवेंफय २०१९,  वकाऱी : १०.३० लाजता  

०४  वांघ रयऩोटींग दठकाण  
न्सजभखाना वलबाग, ए आम एव एव एभ एव वीओई, केनेडी योड , 
तनमय आय टी ओ , ऩुणे -१, पोन नां. ९८८१२९४७२१   

 

शूचिा: 
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 फकां 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. मनिवा कोंढरे 

             शचचळ 

                                                       पुणे ऴषर वळभागीय क्रीडा शममती 
 

 
 


