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प्रतत  

भा. प्राचामय, 
वांफांधीत भशावलद्मारम 

   

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

व.न.वल.वल 

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

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

  
अ.ि. खेलाडूच े िाळ मषावळद्याऱयाचे   िाळ 
०१ रोणकय आददत्म ळयद   व ऩ भशावलद्मारम, ऩुणे 
०२ रेरे वोशभ उभेळ   व ऩ भशावलद्मारम, ऩुणे 
०३ वय्मेद शभझान  इस्भैर  नेव लाडडमा भशावलद्मारम, ऩुणे  

०४  देळभुख वौयब अरुण  व ऩ भशावलद्मारम, ऩुणे 
०५  याज गोकुऱ  वलश्लकभाय इन्स्स्ििमूि ऑप िेकनॉरॉन्सज, ऩुणे 

०६  उदेग आशळऴ अळोक  भॉडनय भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩुणे ०५ 

०७  तरुण कुभाय याई  वलश्लकभाय इन्स्स्ििमूि ऑप िेकनॉरॉन्सज, ऩुणे 

०८  वांचचत दाव  वलश्लकभाय इन्स्स्ििमूि ऑप िेकनॉरॉन्सज, ऩुणे 
०९  ऩानवये याशुर वलजम  नेव लाडडमा भशावलद्मारम, ऩुणे 

१०  ऩािीर भांथन वांदीऩ  नौयोवजी लाडडमा भशावलद्मारम, ऩुणे 

११ डालये आददत्म याभकृष्ण व ऩ भशावलद्मारम, ऩुणे 
१२  वायण शवऴयत याजील वलश्लकभाय इन्स्स्ििमूि ऑप िेकनॉरॉन्सज, ऩुणे 

१३  जैन कुणार नेभीचांद  अरयशांत करा, लाणणज्म ल वलसान भशावलद्मारम, कॅम्ऩ, ऩुणे   

१४ लेरेकय नचचकेत शभशरांद  व ऩ भशावलद्मारम, ऩुणे 

१५ तारू तनशार याजेळ   भयाठलाडा शभत्र भांडऱ लाणणज्म भशावलद्मारम, ऩुणे 

१६ भुऱे अद्लैत शऴयद  भयाठलाडा शभत्र भांडऱ लाणणज्म भशावलद्मारम, ऩुणे 



राखीळ 
०१ डोंजेकय आददत्म याजेळ  व ऩ भशावलद्मारम, ऩुणे 

०२ दाबाड ेतनखीर तनलतृ्ती  नौयोवजी लाडडमा भशावलद्मारम, ऩुणे 

०३ वाने जॉन याजेळ भॉडनय भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩुणे ०५ 

०४ शळांदे आषम अळोक  आफावाशेफ गयलाये भशावलद्मारम, ऩुणे 
०५  इथाऩे वलळार शळलाजी  शवांफामोशवव भशावलद्मारम, ऩुणे 
०६ गामकलाड ऋतुयाज फाऱावाशेफ व ऩ भशावलद्मारम, ऩुणे 

‘ 

 

आंतर  वळभागीय स्परे्चा  कायािम  खाऱीऱ  प्रमाणे 

०१ स्ऩधेच ेस्थऱ एन फी नलरे लाणणज्म ल वलसान भशावलद्मारम, कुवगाल, न्सज. ऩुणे  
०२ स्ऩधेची ददनाांक ९ ते ११ डडवेंफय २०१९   

 

शूचिा: 

१.  रयऩोिींगवाठी याखील खेऱाडू वोडून पक्त तनलड झारेल्माच खेऱाडूांनीच माले. 
२. रयऩोिींगवाठी मेताांना इ. १० ली ऩयीषेच ेभूऱ प्रभाणऩत्र (Orignal Secondary passing 

Certificate) ल इ. १२ ली ऩयीषेचे गुणऩत्रक (Orignal XII Marksheet) रयऩोिींगच्मा ददलळी 
आणाल.े 

३.  रयऩोिींगवाठी 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 ककां ला कव ेमा वलऴमी त्लरयत प्रत्मष बेिून 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 िीडा शममती 
 



 


