
 
 

जा. क्र. : - ऩीवी /झेडएवी /३४/२०२१-२२                                                                      ददनाांक: ११/१२/२०२१ 

 
 

प्रतत  

भा. प्राचामय, 
वांफांधीत भशावलद्मारम 

ऩणेु  
   

वळवय: आतंर वळभागीय कबड्डी (मऱुी) स्पर्ाा २०२१-२२ शघं निळडीबाबत...   

 

व.न.वल.वल 

 

आऩणाांव कऱवलण्माव आनांद शोत आशे की, नकुत्माच झारेल्मा ऩणेु ळशय वलबागाच्मा  आांतय 
भशावलद्मारमीन कबड्डी (मऱुी) स्ऩधेभधून आांतय वलबागीम स्ऩधेवाठी आऩल्मा भशावलद्मारमातीर खारीर 

खेऱाडूांच्मा नालाची शळपायव तनलड  वशभतीने केरेरी आशे.   
अ.क्र. खेलाडूच ेिाळ मषावळद्याऱयाच ेिाळ 
०१ भानवी योड े आप्ऩावाशेफ जेधे भशावलद्मारम, ऩणेु 
०२ अांजरी भऱेु  आप्ऩावाशेफ जेधे भशावलद्मारम, ऩणेु 
०३ शवद्धी भयाठे  आप्ऩावाशेफ जेधे भशावलद्मारम, ऩणेु 

०४ नागीन्द्र कुया  आप्ऩावाशेफ जेधे भशावलद्मारम, ऩणेु 
०५  रयद्धी भयाठे  आप्ऩावाशेफ जेधे भशावलद्मारम, ऩणेु 
०६  वभदृ्धी कोऱेकय  गयलाये लाणणज्म भशावलद्मारम, ऩणेु 
०७ शऴयदा वोनलणे  गयलाये लाणणज्म भशावलद्मारम, ऩणेु 
०८  शवद्धी  फरकलड े गयलाये लाणणज्म भशावलद्मारम, ऩणेु 
०९ ऐश्लमाय काऱे  व ऩ भशावलद्मारम, ऩणेु 
१० श्लेता भाने  व ऩ भशावलद्मारम, ऩणेु 
११  प्रतीषा  कऱ्शेकय  श्री शवद्धवलनामक भदशरा भशावलद्मारम, ऩणेु 
१२  प्राांजर  भरबाये  आफावाशेफ गयलाये भशावलद्मारम, ऩणेु 

राखीळ 
०१ चव्शाण अांककता  भॉडनय भशावलद्मारम, ऩणेु – ०५ 
०२ येणुका शभवाऱ  श्री ळाशू भांददय भशावलद्मारम, ऩणेु  
०३  वभीषा कोल्शे  भयाठालाद शभत्र भांडऱ लाणणज्म भशावलद्मारम, ऩणेु  
०४  शऴयदा कोकये  चांरळखेय आगाळ ेकपजजकर एडुकेळन कॉरज,े ऩणेु 

०५  शवद्धी ऩोऱ गयलाये लाणणज्म भशावलद्मारम, ऩणेु 
०६  लषै्णली भऱेु  श्री ळाशू भांददय भशावलद्मारम, ऩणेु  
०७  रयततका व्माशाये  व ऩ भशावलद्मारम, ऩणेु 
०७  अजस्भता शळ ांदे  भॉडनय भशावलद्मारम, गणेळणखांड ऩणेु  

 



 
 

 

आतंर वळभागीय स्परे्चा कायाक्रम खाऱीऱप्रमाणे 

 

०१ स्ऩधेचे स्थऱ के एच आफड  भशावलद्मारम, चाांदलड, जज. नाशळक   
०२ स्ऩधेची ददनाांक १३/१२/२०२१ त े१४ /१२/२०२१  

०३ 
  

वांघ रयऩोर्टींग ददनाांक ११/१२/२०२१ लेऱ, दऩुायी : ३.३० लाजता  

वांघ रयऩोर्टींग दठकाण  जजभखाना वलबाग, एआमएवएवएभएव वी ओ ई, केनेडी योड , 
तनमय आय र्टी ओ , ऩणेु -१ पोन नां. ९८८१२९४७२१   

 

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

२. रयऩोर्टींगवाठी मेताांना इ. १० ली ऩयीषेच ेभऱू प्रभाणऩत्र (Original Secondary passing 
Certificate) ल इ. १२ ली ऩयीषेच ेगणुऩत्रक (Original XII Mark sheet) रयऩोर्टींगच्मा 
ददलळी आणाल.े 

३. ज्मा खेऱाडूांचे लम १८ लऴायखारीर आशे. त्माांचे रवीकयण अधाऩशी झारे नवल्माने आांतय 
भशावलद्मारमीन आणण आांतय वलबागीम स्ऩधेऩलूी ४८ ताव अगोदयची आयर्टीऩीवीआय चाचणी  
(RT-PCR Certificate) केल्माचे प्रभाणऩत्र वादय कयणे आलश्मक आशे.  

४. तवेच ज्माांचा रवीकयणाचा एकूण डोव झारा आशे. त्माांनी दश आांतय  भशावलद्मारमीन आणण 
आांतय वलबागीम स्ऩधेऩलूी ४८ ताव अगोदयची आयर्टीऩीवीआय चाचणी  (RT-PCR 

Certificate) केल्माचे प्रभाणऩत्र वादय कयणे आलश्मक आशे.   
५.  रयऩोर्टींगवाठी मेताांना भशावलद्मारमाच ेळषैणणक लऴय २०२१-२०२२ आमकाडय आणण online पोभय 

बयताांना जे ओऱखऩत्र वावलत्रीफाई पुरे ऩणेु वलद्माऩीठाने प्रभाणणत केरे आशे, त ेप्राचामाांच्मा वशी 
शळक्क्मावदशत वोफत घेऊन मेणे 

६.  खेऱाडू स्ऩधेवाठी उऩरब्ध आशे ककां ला कवे मा वलऴमी त्लरयत प्रत्मष बेरू्टन 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 वदयच ेऩत्र 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 
 
 


