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प्रतत  

भा. प्राचामय, 
वांफांधीत भशावलद्मारम 

   

वळवय: आंतर वळभागीय फुटबॉऱ (मुऱी) स्पर्ाा २०१९-२० शंघ निळडीबाबत...   

व.न.वल.वल 

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

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

अ.क्र. खेलाडूच े िाळ मषावळद्याऱयाचे   िाळ 
०१ रोखये बाग्मश्री अरुण   भॉडनय भशावलद्मारम, शळलाजीनगय, ऩुणे ०५ 
०२ काऱे वाई येलणनाथ भॉडनय भशावलद्मारम, शळलाजीनगय, ऩुणे ०५ 

०३ खताऱ ददव्मा मोगेळ  भॉडनय भशावलद्मारम, शळलाजीनगय, ऩुणे ०५ 

०४  कदभ याणी वुनीर  भॉडनय भशावलद्मारम, शळलाजीनगय, ऩुणे ०५ 

०५  कोठायी ऩामार वुभततरार  भॉडनय भशावलद्मारम, शळलाजीनगय, ऩुणे ०५ 

०६  ऩलाय लैष्णली दत्तात्रम   चांद्रळखेय आगाळ ेफपजजकर एडुकेळन कॉरजे, ऩुणे 

०७  परेरयओ वलल्भा चांद्रळखेय आगाळ ेफपजजकर एडुकेळन कॉरजे, ऩुणे 

०८  वऩकाऱे श्रद्धा ददरीऩ  चांद्रळखेय आगाळ ेफपजजकर एडुकेळन कॉरजे, ऩुणे 
०९  गगयी भध ुअळोक चांद्रळखेय आगाळ ेफपजजकर एडुकेळन कॉरजे, ऩुणे  

१०  फागड ेशवद्धी वगचन  कशभन्व कॉरेज ऑप इांजजनीरयांग, ऩुणे 

११ शवभयन गुम्फय कशभन्व कॉरेज ऑप इांजजनीरयांग, ऩुणे 
१२  भशाजन वाषी ऩयेळ  कशभन्व कॉरेज ऑप इांजजनीरयांग, ऩुणे 

१३  ळेंडगे शवभयन ळैरेंद्र  नेव लाडडमा भशावलद्मारम, ऩुणे  

१४ दले वांतकृती ऩुरुऴोत्तभ  नेव लाडडमा भशावलद्मारम, ऩुणे  

१५ वाखये रुद्राणी याजेंद्र  नेव लाडडमा भशावलद्मारम, ऩुणे  

१६ शळांदे प्रेयणा बैयलनाथ  वलश्लकभाय इजन्वट्मूट ऑप टेकनॉरॉजज, ऩुणे  

१७ ऍडभ भुयरे अल्लमन अांजुभन खरैूऱ इस्राभ ऩुना इजन्वट्मूट ऑप भॅनेजभेन्ट, 
ऩुणे  



१८ भेशया अशबराऴा भदन शवांग  एभ आम टी वी ओ ई . ऩुणे    
१९  काऱे अांफकता बयत  एव वी ओ ई . ऩुणे    
२०  फ्राजन्वव रयतू ळखेय अफेदा इनाभदाय भशावलद्मारम, ऩुणे 

राखीळ 
०१ ळुभ्र जैन  कशभन्व कॉरेज ऑप इांजजनीरयांग, ऩुणे 

०२ फोरुड ेश्लेता वांजम  भयाठलाडा शभत्र भांडऱ कॉरेज ऑप कॉभावय, ऩुणे   

०३ वांजना फकयण कुभाय  वलश्लकभाय इजन्वट्मूट ऑप टेकनॉरॉजज, ऩुणे  

०४ अऩणाय शवांग  ए आ एव एव एभ एव इजन्वट्मूट ऑप इन्पॉभयळन  
टेकनॉरॉजज, ऩुणे 

 

आंतर  वळभागीय स्परे्चा  कायाक्रम  खाऱीऱ  प्रमाणे 

०१ स्ऩधेच ेस्थऱ ए आ एव एव एभ एव कॉरेज ऑप इांजजनीरयांग, ऩुणे 
०२ स्ऩधेची ददनाांक ३० नोव्शेंफय २०१९ आणण ०१ डडवेंफय २०१९  

 

शूचिा: 

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 ळैषणणक लऴय २०१९-२० आमकाडय आणण online पोभय 
बयताांना जे ओऱखऩत्र वावलत्रीफाई 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,े ऩत्राने 
कऱवलणे आलश्मक 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 वलश्लावू, 

                                                                                   
          डॉ. मनिवा कोंढरे 

             शचचळ 

                                                       पुणे ऴषर वळभागीय क्रीडा शममती 
 


