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प्रतत  

भा. प्राचामय, 
वांफांधीत भशावलद्मारम 

   

वळवय: आतंर वळभागीय नेटबॉऱ (मुऱे) स्पर्ाा २०१९-२० शघं ननळडीबाबत...   

व.न.वल.वल 

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

 
  

अ.क्र. खेलाडूच े नाळ मषावळद्याऱयाच े  नाळ 
०१ गाडगे ओांकाय फाऱकृष्ण  भॉडनय भशावलद्मारम, शळलाजीनगय, ऩुणे ०५  
०२ ऩाटीर अवलनाळ वांजम  भॉडनय भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩुणे ०५ 

०३ कोडग ळुबभ आण्णावाशेफ  भॉडनय भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩुणे ०५ 

०४  खेडकय अशबऴेक ऩांडडत  भॉडनय भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩुणे ०५ 

०५  पकीय वाक्रीन अभीनुद्दीन   भॉडनय भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩुणे ०५ 

०६  कोल्शे दत्तात्रम बायत भॉडनय भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩुणे ०५ 

०७  ऩलाय कुणार तनतीन  व ऩ भशावलद्मारम, ऩुणे  

०८  थोयात शऴयलधयन प्रलीण  व ऩ भशावलद्मारम, ऩुणे  
०९  ऩाटीर वलेळ वांजम  व ऩ भशावलद्मारम, ऩुणे  
१०  रयततक कुभाय  नौयोवजी लाडडमा भशावलद्मारम, ऩुणे 

११ याजऩुत शळलभां दळयथ शवांग नौयोवजी लाडडमा भशावलद्मारम, ऩुणे 

१२  शळलेकय प्रवाद यघुनाथ भॉडनय भशावलद्मारम, शळलाजीनगय, ऩुणे ०५ 

राखीळ 
०१ ऩाटीर क्राांतीकुभाय जगदीळ   भॉडनय भशावलद्मारम,शळलाजीनगय, ऩुणे ०५ 

०२ रफड ेअषम  यघ ु व ऩ भशावलद्मारम, ऩुणे 

०३ अश्लनी कुभाय भौमय   नौयोवजी लाडडमा भशावलद्मारम, ऩुणे 
 

 



आतंर वळभागीय स्परे्चा कायाक्रम खाऱीऱप्रमाणे 

०१ स्ऩधेच ेस्थऱ करा ल लाणणज्म भशावलद्मरम चाकण  जज ऩणेु  
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शचूना: 

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

२. रयऩोटींगवाठी मेताांना इ. १० ली ऩयीषेच ेभऱू प्रभाणऩत्र (Orignal Secondary passing Certificate) ल 

इ. १२ ली ऩयीषेच ेगणुऩत्रक (Orignal XII Marksheet) रयऩोटींगच्मा ददलळी आणाल.े 

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

ओऱखऩत्र वावलत्रीफाई 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 बेटून अथला दयूध्लनीने, ऩत्राने कऱवलणे 

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

स्ऩधयकाांनी याशणे अतनलामय आशे. 

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

मोग्म ती कायलाशी कयण्माव वाांगाल.े 

 

          आऩरी वलश्लाव,ू 

                                                                                       
          डॉ. मननवा कोंढरे 

             शचचळ 

                                                           पणेु ऴषर वळभागीय क्रीडा शममती 
 


