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प्रतत 

भा. प्राचामय, 
वांफांधीत भशावलद्मारम 

वळवय: आंतर वळभागीय अॅथऱेटिक्श (मुऱी) स्पर्ाा २०२१-२२ शंघनिळडीबाबत...   

व.न.वल.वल 

आऩणाांव कऱवलण्माव आनांद शोत आशे की, नुकत्माच झारेल्मा ऩुणे ळशय वलबागाच्मा  आांतय भशावलद्मारमीन अॅथऱेटिक्श (मुऱी) 

स्ऩधेभधून आांतय वलबागीम स्ऩधेवाठी आऩल्मा भशावलद्मारमातीर खारीर खेऱाडूांच्मा नालाची शळपायव तनलड  वशभतीने केरेरी 
आशे. 

अ.क्र. खेलाडूचेिाळ मषावळद्याऱयाचेिाळ खेलातीऱ स्थाि 
०१ अलांततका नयऱे  भाभा वाशेफ भोशऱ भशावलद्मारम, ऩुणे १०० भी, २०० भी  
०२ आबा वाऱुांखे  आफावाशेफ गयलाये भशावलद्मारम, ऩुणे १०० भी, २०० भी 
०३ शळलेच्छा ऩाटीर  भॉडनय भशावलद्मारम, ऩुणे – ०५  ४०० भी, ८०० भी, १५०० भी  
०४ गामत्री खोऩड े वयशद भशावलद्मारम, ऩुणे ४०० भी 
०५ लैष्णली जालऱे  वेंट शभयज कॉरेज पॉय गगल्वय, ऩुणे  ८०० भी  
०६ वरीभुतनवा अन्वायी  ऩुना भशावलद्मारम, ऩुणे १५०० भी  
०७ ज्मोती अांडीर  श्री शवविवलनामक भदशरा भशावलद्मारम, ऩुणे १०,००० भी  
०८ श्रालणी काऱजे  व. ऩ. भशावलद्मारम, ऩुणे १०,००० भी, ५००० भी 
०९ वाषी ऩागनीव  व. ऩ. भशावलद्मारम, ऩुणे १०० भी hurdles, राांफ उडी, उांच उडी  
१० उशभयरा गोयड  चांद्रळेखय आगाळे फपजजकर एडुकेळन भशावलद्मारम, ऩुणे १०० भी hurdles 
११ स्नेशा गजे  भशायाष्रीम भांडऱ भशायाष्र भांडऱ कॉभवय  ४०० भी hurdles 
१२ आमुऴी बाांड  कॉरेज ऑप इांजजनीरयांग, ऩुणे  राांफ उडी, ततशेयी उडी  
१३ ऩौर्णयभा भायणे  डी ई एव रॉ कॉरेज, ऩुणे  ततशेयी उडी 
१४ इया देलकुऱे भॉडनय भशावलद्मारम, ऩुणे – ०५ उांच उडी  
१५ कतनष्का  ढोरे  अफेदा इनाभदाय भशावलद्मारम, ऩुणे  गोऱा पेक , थाऱी पेक  
१६ वालयी शळांदे  कशभन्व अशबमाांत्रत्रकी भशावलद्मारम, ऩुणे गोऱा पेक  
१७ अतनळा जगताऩ  आफावाशेफ गयलाये भशावलद्मारम, ऩणेु थाऱी पेक 
१८ ईळा गुयल  शवांफामोशवव भशावलद्मारम, ऩुणे शथोडा पेक  
१९ अनुष्का वयड े वेंट शभयज कॉरेज पॉय गगल्वय, ऩुणे शथोडा पेक 
२० ऩुनभ  दफुे  वेंट शभयज कॉरेज पॉय गगल्वय, ऩुणे बारा  पेक  
२१ वुवप्रमा भाने  अनांतयाल ऩलाय अशबमाांत्रत्रकी भशावलद्मारम, ऩुणे बारा  पेक 
२२ प्राची याणे  गयलाये लार्णज्म भशावलद्मारम, ऩुणे ५ भी चारणे  
२३ ळेख त्रफरकीव  ऩुना भशावलद्मारम, ऩुणे ५ भी चारण े
२४ लऴृारी उत्तेकय  आप्ऩावाशेफ जेधे  भशावलद्मारम, ऩुणे ५००० भी  
२५ प्रबालती गोस्लाभी  डी ई एव रॉ कॉरेज, ऩुणे भॅयेथॉन 

  



 
 

राखीळ 
१.  ऩुनभ चौधयी  वेंट शभयज कॉरेज पॉय गगल्वय, ऩुणे  १०० भी, राांफ उडी  
२.  कीती नामडू  व. ऩ. भशावलद्मारम, ऩुणे १०० भी २०० भी 
३.  वरीभुतनवा अन्वायी  ऩुना भशावलद्मारम, ऩुणे ४०० भी  
४.  ळेख त्रफरकीव  ऩुना भशावलद्मारम, ऩुणे ८०० भी 
५.  वुकन्मा फाांदर  भॉडनय रॉ भशावलद्मारम, ऩुणे – ०५ १५०० भी, ५००० भी   
६.  प्रबालती गोस्लाभी  डी ई एव रॉ कॉरेज, ऩुणे १०,००० भी 
७.  वई ताांफे   फी एभ वी वी   ततशेयी उडी  
८.  वलळाखा गोये  चांद्रळेखय आगाळे फपजजकर एडुकेळन 

भशावलद्मारम, ऩुणे 
उांच उडी  

९.  अतनळा जगताऩ  आफावाशेफ गयलाये भशावलद्मारम, ऩुणे गोऱा पेक  
१०.  यचना ऩाटीर  अनांतयाल ऩलाय अशबमाांत्रत्रकी भशावलद्मारम, 

ऩुणे 

थाऱी पेक  

११.  ओजजस्लनी जोळी  वेंट शभयज कॉरेज पॉय गगल्वय, ऩुणे शथोडा पेक  
१२.  वुवलधान भाने  एआमएवएवएभएव अशबमाांत्रत्रकी भशावलद्मारम, 

ऩुणे 
बारा पेक  

 

आंतर वळभागीय स्परे्चा कायाक्रम खाऱीऱ प्रमाणे 

०१ स्ऩधेच ेस्थऱ वांत सानेश्लय स्टेडडमभ  ,इांद्रामणी नगय बोवयी , ऩुणे  
०२ स्ऩधेची ददनाांक १३/१२/२०२१ त े१५/१२/२०२१  

०३  वांघ रयऩोटींग ददनाांक ११/१२/२०२१ लेऱ, दऩुायी : १२.०० लाजता  

 वांघ रयऩोटींग दठकाण  
जजभखाना वलबाग, एआमएवएवएभएव वी ओ ई, केनेडी योड , तनमय आय टी ओ , 
ऩुणे -१ पोन नां. ९८८१२९४७२१   

 

शूचिा: 

१. रयऩोटींगवाठी याखील खेऱाडू वोडून पक्त तनलड झारेल्माच खेऱाडूांनीच माले. 
२. रयऩोटींगवाठी मेताांना इ. १० ली ऩयीषेचे भूऱ प्रभाणऩत्र (Original Secondary passing Certificate) ल इ. १२ ली 

ऩयीषेच ेगुणऩत्रक (Original XII Mark sheet) रयऩोटींगच्मा ददलळी आणाले. 
३. ज्मा खेऱाडूांच ेलम १८ लऴायखारीर आशे. त्माांच ेरवीकयण अधाऩशी झारे नवल्माने आांतय भशावलद्मारमीन आर्ण 

आांतय वलबागीम स्ऩधेऩूली ४८ ताव अगोदयची आयटीऩीवीआय चाचणी  (RT-PCR Certificate) केल्माच ेप्रभाणऩत्र 
वादय कयणे आलश्मक आशे.  

४. तवेच ज्माांचा रवीकयणाचा एकच डोव झारा आशे. त्माांनी दश आांतय  भशावलद्मारमीन आर्ण आांतय वलबागीम 
स्ऩधेऩूली ४८ ताव अगोदयची आयटीऩीवीआय चाचणी  (RT-PCR Certificate) केल्माच ेप्रभाणऩत्र वादय कयणे 
आलश्मक आशे.   

५.  रयऩोटींगवाठी मेताांना भशावलद्मारमाचे ळैषर्णक लऴय २०२१-२०२२ आमकाडय आर्ण online पॉभय बयताांना जे ओऱखऩत्र 

वावलत्रीफाई पुरे ऩुणे वलद्माऩीठाने प्रभार्णत केरे आशे, त ेप्राचामाांच्मा वशी शळक्क्मावदशत वोफत घेऊन मेणे. 
 

 

 



 
 

 

६.  खेऱाडू स्ऩधेवाठी उऩरब्ध आशे फकां ला कवे मा वलऴमी त्लरयत प्रत्मष बेटून अथला दयूध्लनीने, ऩत्राने कऱवलणे आलश्मक 

आशे.  
७. 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 वाांगाल.े 

 

 
भा. प्राचामाांनी वदयच ेऩत्र आऩल्मा भशावलद्मारमातीर ळायीरयक शळषण वांचारकाच्मा त्लरयत तनदळयनाव आणून ऩुढीर मोग्म ती 
कायलाशी कयण्माव वाांगाले. 

             आऩरी वलश्लाव,ू 

 

                                                                                                    
             डॉ. मनिवा कोंढरे 

                 शचचळ 

                                                                      पुणे ऴषर वळभागीय क्रीडा शममती 
 
 

 
 

 
 

 
 


