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प्रतत 

भा. प्राचामय, 
वांफांधीत भशावलधारमे  

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

व.न.वल.वल., 
आऩणाांव कऱवलण्माव आनांद शोत आशे की, नुकत्माच झारेल्मा ऩुणे ळशय वलबागाच्मा आांतय 

भशावलद्मारमीन लॉटयऩोरो (भुरे) स्ऩधेभधनू आांतय वलबागीम स्ऩधेवाठी आऩल्मा भशावलद्मारमातीर 
खारीर खेऱाडूांच्मा नालाांची शळपायव तनलड वशभतीने केरी आशे. 

 

अ.क्र. खेलाडूचिेाळ मषावळद्याऱयाचिेाळ 

०१ कारेकय वलनामक वदानांद  गयलाये कॉरेज ऑप कॉभवय, ऩुणे 

०२ भायणे भोदशत जजतेंद्र  एव ऩी भशावलद्मारम, ऩुणे 

०३ ऩाटीर वौयब वांजम  एव ऩी भशावलद्मारम, ऩुणे 

०४ ठोवय ळुबांकय उभेळ एभ एभ वी वी, ऩुणे 

०५ बाले ध्रलु जमलांत  फी एभ वी वी , ऩुणे 

०६ जाधल मळ प्रकाळ  फी एभ वी वी , ऩुणे 
०७  धरू अऩूलय प्रपुल्रा  गयलाये कॉरेज ऑप कॉभवय, ऩुणे 

०८  ऩुयांदये वोशभ अतुर  गयलाये कॉरेज ऑप कॉभवय, ऩुणे 

०९  वाऱुांके ळुबभ वलनोद  एव ऩी भशावलद्मारम, ऩुणे 
१०  अष्टेकय ऩलन कुळने्द्द्र भॉडनय भशावलद्मारम, गणेळखखांड, ऩुणे  
११  ऩौनीकय योशन याभ  गयलाये कॉरेज ऑप कॉभवय, ऩुणे 
१२  फाऩट वोशभ अशभत  आफावाशेफ  गयलाये भशावलद्मारम, ऩुणे 
१३  अगयलार कौशळक धभेंद्र  गयलाये कॉरेज ऑप कॉभवय, ऩुणे 

राखीळ 

०१  झालये वांकेत उदम   एव ऩी भशावलद्मारम, ऩुणे 

०२  जालडकेय प्रततक वुदीऩ  एव ऩी भशावलद्मारम, ऩुणे 

०३  उम्रात्काय अतनकेत अतनर  एव ऩी भशावलद्मारम, ऩुणे 
०४  म्शस्के वागय वुनीर  एव ऩी भशावलद्मारम, ऩुणे 

 



 

 

आंतर वळभागीय स्परे्चा कायाक्रम खाऱीऱप्रमाणे 

०१ स्ऩधेच ेस्थऱ 
याजभाता जजजाऊ आांतय याष्रीम  जरतयण तराल . ना. योड 
बफटको कॉरेज भागे, नाशळकयोड, नाशळक. 
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शूचिा: 

१. रयऩोटींग वाठी याखील खेऱाडू वोडून पक्त तनलड झारेल्मा खेऱाडूांनी माले. 
२. रयऩोटींगवाठी मेताना इ. १०ली ऩयीषेच े भूऱ प्रभाणऩत्र (Original Secondary Passing 

Certificate) ल इ. १२ली ऩयीषेच ेगुणऩत्रक (Original XII Marksheet) रयऩोटींगच्मा ददलळी आणाले. 
३. रयऩोटींग वाठी मेताना भशावलद्मारमाच ेळैषखणक लऴय २०१९-२० आमकाडय आखण Online पॉभय 

बयताना जे ओऱखऩत्र वावलत्रीफाई पुरे ऩुणे वलद्माऩीठाने प्रभाखणत केरे आशे, त ेप्राचामाांच्मा 
वशीशळक्क्मा वदशत वोफत घेऊन मेणे/आणाले. 

४. खेऱाडू स्ऩधेवाठी उऩरब्ध आशे ककां ला कव ेमावलऴमी त्लरयत प्रत्मष बेटून अथला दयूध्लनीने, 
ऩत्राने कऱवलणे आलश्मक आशे. 

५. आांतयवलबागीम स्ऩधेवाठी वांमोजकाने स्ऩधयकाांची तनलावी व्मलस्था ज्मादठकाणी केरेरी अवेर 
त्माच दठकाणी स्ऩधयकाांनी याशणे अतनलामय आशे. 

 

भा. प्राचामाांनी वदयच ेऩत्र आऩल्मा भशावलद्मारमातीर ळायीरयक शळषण वांचारकाच्मा त्लरयत 
तनदळयनाव आणून ऩुढीर मोग्मती कामयलाशी कयण्माव वाांगाले. 

 

          आऩरी वलश्लाव,ू 

 
 
 

          डॉ. मनिवाकोंढरे 

    शचचळ 

                       पुणे ऴषर वळभागीय क्रीडा शममती 
 

 

 


