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प्रतत  

भा. प्राचामय, 
वांफांधीत भशावलद्मारम 

ऩणेु  
   
 

वलऴम: आतंय वलबागीम पुटफॉर (भरेु) स्ऩधाा २०२१-२२ वघं ननलडीफाफत...   

 

व.न.वल.वल 

 

आऩणाांव कऱवलण्माव आनांद शोत आशे की, नकुत्माच झारेल्मा ऩणेु ळशय वलबागाच्मा  आांतय भशावलद्मारमीन 

पुटफॉर (भरेु) स्ऩधेभधून आांतय वलबागीम स्ऩधेवाठी आऩल्मा भशावलद्मारमातीर खारीर खेऱाडूांच्मा नालाची शळपायव 

तनलड  वशभतीने केरेरी आशे. 
   

अ.क्र. खेऱाडूच ेनाल भशावलद्मारमाच ेनाल 
०१ शळलाांळ शव ांग    नेव लाडडमा भशावलद्मारम,  ऩणेु 
०२ व्शीवेन्ट ऍळरी क्वालीय वलद्मा बलन भशावलद्मारम, ऩणेु 
०३ अशबऴके गोऩार ऩयदेळी  वलद्मा बलन भशावलद्मारम, ऩणेु 

०४ फेलन ख्रिस्टी चौयाप्ऩा ऩनूा भशावलद्मारम,  ऩणेु 
०५ शवद्धा भतनऴ भारमायाम ऩनूा भशावलद्मारम, ऩणेु  
०६ गौतभ शभशरांद शळ ांदे   नौयोवजी लाडडमा भशावलद्मारम, ऩणेु  
०७ वोशभ शेयांफ कोयाड  नौयोवजी लाडडमा भशावलद्मारम, ऩणेु  
०८ येफेल्रो ग्रेन जॉययज नेव लाडडमा भशावलद्मारम,  ऩणेु 
०९ दळयन याजेंद्र उप्ऩाल्लय   भॉडनय भशावलद्मारम, शळलाजीनगय,  ऩणेु 
१० मळलधयन यणजीत भोये  गयलाये लाख्रणज्म भशावलद्मारम,  ऩणेु 
११  भोशम्भद आवद वय्मद   ऩनूा भशावलद्मारम, ऩणेु 
१२ प्रबधुा अतनर गामकलाड  ऩनूा भशावलद्मारम, ऩणेु 
१३  ओांकाय वोऩान नऱे  ऩनूा भशावलद्मारम, ऩणेु 
१४  योभॅरयओ यॉबफन नाझयेथ  ऩनूा भशावलद्मारम, ऩणेु 
१५ तनतीन नायामण नन्नावनी  वलद्मा बलन भशावलद्मारम, ऩणेु 
१६ अथलय भोशन अभऱेु  फी एभ वी वी भशावलद्मारम, ऩणेु 
१७ आल्रेड वॅम्मएुर नेगर  वलद्मा बलन भशावलद्मारम, ऩणेु 
१८ वलककम चयणशवांग याजऩतूनाईक नेव लाडडमा भशावलद्मारम,  ऩणेु 
१९ वलश्लनाथ गजानन ळऱेके  भॉडनय भशावलद्मारम, शळलाजीनगय,  ऩणेु 
२० भोशम्भद डोफोय  फाश  पेगुयवनू भशावलद्मारम,  ऩणेु 



 
याखील 

०१ ळखे भनीव माशवन   भॉडनय भशावलद्मारम, शळलाजीनगय,  ऩणेु 
०२ काांफऱे आळतुोऴ सानदेल  एआमएवएवएभएव अशबमाांबिकी भशावलद्मारम, ऩणेु 
०३  कृष्णन वौयब ऩॉर   वलद्मा बलन भशावलद्मारम, ऩणेु 
०४  कुणार चव्शाण  नौयोवजी लाडडमा भशावलद्मारम, ऩणेु 

 

आतंय वलबागीम स्ऩधेचा कामाक्रभ खारीरप्रभाणे 

०१ स्ऩधेच ेस्थऱ 
तनलतृ्ती फाफाजी नलरे कॉरेज ऑप कॉभवय आख्रण वामन्व शवशांगड कॅम्ऩव 
रोणालऱा 

०२ स्ऩधेची ददनाांक १७/१२/२०२१/ त े१८/१२/२०२१ 
 

वघं व्मलस्थाऩक /भागादळाक   

०१ वांघ व्मलस्थाऩक  / 
भागयदळयक   

१. डॉ वचचन कांफऱे, नौयोवजी लाडडमा भशावलद्मारम, ऩणेु 
२. डॉ अमाव ळखे, ऩनूा भशावलद्मारम, ऩणेु   

 

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

२. रयऩोटींगवाठी मेताांना इ. १० ली ऩयीषेच ेभऱू प्रभाणऩि (Original Secondary passing Certificate) ल 

इ. १२ ली ऩयीषेच ेगणुऩिक (Original XII Mark sheet) रयऩोटींगच्मा ददलळी आणाल.े 

३. ज्मा खेऱाडूांचे लम १८ लऴायखारीर आशे. त्माांचे रवीकयण अधाऩशी झारे नवल्माने आांतय भशावलद्मारमीन 
आख्रण आांतय वलबागीम स्ऩधेऩलूी ४८ ताव अगोदयची आयटीऩीवीआय चाचणी  (RT-PCR Certificate) 

केल्माचे प्रभाणऩि वादय कयणे आलश्मक आशे.  
४. तवेच ज्माांचा रवीकयणाचा एकूण डोव झारा आशे. त्माांनी दश आांतय  भशावलद्मारमीन आख्रण आांतय 

वलबागीम स्ऩधेऩलूी ४८ ताव अगोदयची आयटीऩीवीआय चाचणी  (RT-PCR Certificate) केल्माचे 
प्रभाणऩि वादय कयणे आलश्मक आशे.   

५.  रयऩोटींगवाठी मेताांना भशावलद्मारमाच ेळषैख्रणक लऴय २०२१-२०२२ आमकाडय आख्रण online पोभय बयताांना ज े

ओऱखऩि वावलिीफाई पुरे ऩणेु वलद्माऩीठाने प्रभाख्रणत केर ेआशे, त ेप्राचामाांच्मा वशी शळक्क्मावदशत वोफत 

घेऊन मेणे\. 
६.  खेऱाडू स्ऩधेवाठी उऩरब्ध आशे ककां ला कव ेमा वलऴमी त्लरयत प्रत्मष बेटून अथला दयूध्लनीने, ऩिाने कऱवलणे 

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

स्ऩधयकाांनी याशणे अतनलामय आशे. 
भा. प्राचामाांनी वदयच ेऩि आऩल्मा भशावलद्मारमातीर ळायीरयक शळषण वांचारकाच्मा त्लरयत तनदळयनाव आणून ऩढुीर 

मोग्म ती कायलाशी कयण्माव वाांगाले. 
          आऩरी वलश्लाव,ू 

                                                                                      
          डॉ. भननऴा कोंढये 

             वचचल 

                                                           ऩणेु ळशय वलबागीम क्रीडा वमभती 


