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प्रतत  

भा. प्राचामय, 
वांफांधीत भशावलद्मारम 

 
   

वळवय: आतंर वळभागीय कयाककंग (मुऱी) स्पर्ाा २०१९-२० शघं निळडीबाबत...   

व.न.वल.वल 

 

 

आऩणाांव कऱवलण्माव आनांद शोत आशे की, नकुत्माच झारेल्मा ऩणेु ळशय वलबागाच्मा  आांतय भशावलद्मारमीन कयाककंग 
(मुऱी) स्ऩधेभधून आांतय वलबागीम स्ऩधेवाठी आऩल्मा भशावलद्मारमातीर खारीर खेऱाडूांच्मा नालाची शळपायव तनलड  
वशभतीने केरेरी आशे.  

 

 
  

अ.क्र. खेलाडूच े िाळ मषावळद्याऱयाच े  िाळ 
०१ वालांत भणृार जमलांत  भॉडनय भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩुणे ०५ 
०२ वालांत भानवी जमलांत  भॉडनय भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩुणे ०५ 
०३ चौशान शऴायरी याजन  शवांफामोशवव भशावलद्मारम, ऩुणे 

०४  शवलाप्रवाद अांजू गोऩाराक्रीश्णन  अशबमाांत्रिकी भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩुणे ०५ 

०५  बाईऩ स्नेशा अजजत   अशबमाांत्रिकी भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩुणे ०५ 

राखीळ 
०१ जैन केतकी ददनेळ  अशबमाांत्रिकी भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩुणे ०५ 

०२ ठाणेकय स्नेशर वांजम   अशबमाांत्रिकी भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩुणे ०५ 

०३ नाभदेल गागी गजानन  अशबमाांत्रिकी भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩुणे ०५ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

आतंर वळभागीय स्परे्चा कायाक्रम खाऱीऱप्रमाणे 

०१ स्ऩधेच ेस्थऱ भवलप्रच ेकरा, वलसान ल लाणणज्म भशावलद्मरम वामखेडा, नाशळक  
०२ स्ऩधेची ददनाांक ०६/०१/२०२० ते ०७/०१/२०२० 
०३  वांघ रयऩोर्टींग ददनाांक ३० डडवेंफय २०१९, दऩुायी: १२.००  

०४  वांघ रयऩोर्टींग दठकाण  
जजभखाना वलबाग, एआमएवएवएभएव वीओई, केनेडी योड , तनमय 
आय र्टी ओ , ऩुणे -१ पोने नां. ९८८१२९४७२१   

 

 

शचूिा: 

१.  रयऩोर्टींगवाठी याखील खेऱाडू वोडून पक्त तनलड झारेल्माच खेऱाडूांनीच माल.े 

२. रयऩोर्टींगवाठी मेताांना इ. १० ली ऩयीषेच ेभऱू प्रभाणऩि (Orignal Secondary passing Certificate) ल 

इ. १२ ली ऩयीषेच ेगणुऩिक (Orignal XII Marksheet) रयऩोर्टींगच्मा ददलळी आणाल.े 

३.  रयऩोर्टींगवाठी मेताांना भशावलद्मारमाच ेळषैणणक लऴय २०१९-२० आमकाडय आणण online पोभय बयताांना ज े

ओऱखऩि वावलिीफाई पुरे ऩणेु वलद्माऩीठाने प्रभाणणत केर ेआशे, त ेप्राचामाांच्मा वशी शळक्क्मावदशत वोफत 

घेऊन मेणे/आणाले. 
४.  खेऱाडू स्ऩधेवाठी उऩरब्ध आशे ककां ला कव ेमा वलऴमी त्लरयत प्रत्मष बेरू्टन अथला दयूध्लनीने, ऩिाने कऱवलणे 

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

स्ऩधयकाांनी याशणे अतनलामय आशे. 

भा. प्राचामाांनी वदयच ेऩि आऩल्मा भशावलद्मारमातीर ळायीरयक शळषण वांचारकाच्मा त्लरयत तनदळयनाव आणून ऩढुीर 

मोग्म ती कायलाशी कयण्माव वाांगाल.े 

 

          आऩरी वलश्लाव,ू 

                                                                                       
          डॉ. मनिवा कोंढरे 

             शचचळ 

                                                           पणेु ऴषर वळभागीय क्रीडा शममती 
 


