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प्रतत  

भा. प्राचामय, 
वॊफॊधीत भशावलद्मारम 

ऩुणे  
   

वळवय: आंतर वळभागीय ज्युदो (मुऱे) स्ऩधाा २०२१-२२ शंघ ननळडीबाबत...   

व.न.वल.वल 

 

आऩणाॊव कऱवलण्माव आनॊद शोत आशे की, नुकत्माच झारेल्मा ऩुणे ळशय वलबागाच्मा  आॊतय 
भशावलद्मारमीन ज्युदो (मुऱे)  स्ऩधेभधनू आॊतय वलबागीम स्ऩधेवाठी आऩल्मा भशावलद्मारमातीर खारीर 

खेऱाडूॊच्मा नालाची शळपायव तनलड  वशभतीने केरेरी आशे. 
   

अ.क्र. खेलाडूचे नाळ मषावळद्याऱयाचे नाळ 
०१ नॊधाये मळ वुनीर  नौयोवजी लाडडमा भशावलद्मारम, ऩुणे 
०२ पॊ ड अनुयाग वलष्णु  भॉडनय भशावलद्मारम, शळलाजीनगय,  ऩुणे 
०३ चव्शाण अथलय जमशवॊग  ळाशू भॊददय भशावलद्मारम, ऩुणे 
०४ बलय वॊकेत वुनीर पगुयवन भशावलद्मारम, ऩुणे 
०५ टकरे ओभकाय यलीॊद्र  वयशद भशावलद्मारम, ऩुणे 
०६ ऩूटगे वतीळ बास्कय   आप्ऩावाशेफ जेधे भशावलद्मारम,  ऩुणे  
०७ डोख रुऩेळ वुमयकाॊत  ऩी जोग भशावलद्मारम, ऩुणे 
०८ दायलटकय अनॊत वीतायाभ  ळाशू भॊददय भशावलद्मारम,  ऩुणे 
०९ ऩलाय योतनत वॊजील  ळाशू भॊददय भशावलद्मारम,  ऩुणे 
१० कदभ ककयण वुयेळ  ळाशू भॊददय भशावलद्मारम,  ऩुणे 
११  वामकय वलश्लेळ अरुण  नौयोवजी लाडडमा भशावलद्मारम, ऩुणे 
१२. गॊशबये वलळार शळलाजी  चॊद्रळखेय आगाळ ेकपजजकर एडुकेळन कॉरजे, ऩुणे 
१३  घाडी  लेंकटेळ भारुती  वॊस्काय भॊददय भशावलद्मारम, ऩुणे 
१४ वॊदयू शेभचॊद्र भशादेल  चॊद्रळखेय आगाळ ेकपजजकर एडुकेळन कॉरजे, ऩुणे 

राखीळ 
०१ घारभे  योशन अतनर  भॉडनय भशावलद्मारम, शळलाजीनगय,  ऩुणे 
०२ दटऱे ओॊकाय प्रळाॊत  शवॊफामोशवव भशावलद्मारम, ऩुणे 

 
 
 
 



 

आंतर वळभागीय स्ऩधेचा कायाक्रम खाऱीऱप्रमाणे 

०१ स्ऩधेच ेस्थऱ के आय टी, फी एच कॉभवय अॉड ए एभ वामन्व  कॉरेज नाशळक 
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शंघ व्यळस्थाऩक /मागादऴाक   

०१ 
वॊघ व्मलस्थाऩक  / 
भागयदळयक   

प्रा ददऩक शलारे , ऩी जोग, कोथरूड, ऩणेु  
पोने नॊ.९७६२१६३७३४ 
प्रा भॊगेळ बारेयाल, ऩी जोग, कोथरूड, ऩणेु    

 

शूचना:  
१. रयऩोटींगवाठी याखील खेऱाडू वोडून पक्त तनलड झारेल्माच खेऱाडूॊनीच माले. 
२. रयऩोटींगवाठी मेताॊना इ. १० ली ऩयीषेच ेभूऱ प्रभाणऩत्र (Original Secondary passing 

Certificate) ल इ. १२ ली ऩयीषेचे गुणऩत्रक (Original XII Mark sheet) रयऩोटींगच्मा ददलळी 
आणाल.े 

३. ज्मा खेऱाडूॊच ेलम १८ लऴायखारीर आशे. त्माॊच ेरवीकयण अधाऩशी झारे नवल्माने आॊतय 
भशावलद्मारमीन आणण आॊतय वलबागीम स्ऩधेऩूली ४८ ताव अगोदयची आयटीऩीवीआय चाचणी  
(RT-PCR Certificate) केल्माच ेप्रभाणऩत्र वादय कयणे आलश्मक आशे.  

४. तवेच ज्माॊचा रवीकयणाचा एकूण डोव झारा आशे. त्माॊनी दश आॊतय  भशावलद्मारमीन आणण 
आॊतय वलबागीम स्ऩधेऩूली ४८ ताव अगोदयची आयटीऩीवीआय चाचणी  (RT-PCR Certificate) 

केल्माच ेप्रभाणऩत्र वादय कयणे आलश्मक आशे.   
५.  रयऩोटींगवाठी मेताॊना भशावलद्मारमाचे ळैषणणक लऴय २०२१-२०२२ आमकाडय आणण online पोभय 

बयताॊना जे ओऱखऩत्र वावलत्रीफाई पुरे ऩुणे वलद्माऩीठाने प्रभाणणत केरे आशे, ते प्राचामाांच्मा वशी 
शळक्क्मावदशत वोफत घेऊन मेणे\. 

६.  खेऱाडू स्ऩधेवाठी उऩरब्ध आशे ककॊ ला कव ेमा वलऴमी त्लरयत प्रत्मष बेटून अथला दयूध्लनीन,े ऩत्राने 
कऱवलणे आलश्मक आशे. 

७. आॊतयवलबागीम स्ऩधेवाठी वॊमोजकाने स्ऩधयकाॊची तनलावी व्मलस्था ज्मा दठकाणी केरेरी अवेर त्माच 

दठकाणी स्ऩधयकाॊनी याशणे अतनलामय आशे. 
 

भा. प्राचामाांनी वदयचे ऩत्र आऩल्मा भशावलद्मारमातीर ळायीरयक शळषण वॊचारकाच्मा त्लरयत तनदळयनाव आणून 

ऩुढीर मोग्म ती कायलाशी कयण्माव वाॊगाले. 
          आऩरी वलश्लाव,ू 

                                                                                   
          डॉ. मननवा कोंढरे 

             शचचळ 

                                                       ऩुणे ऴषर वळभागीय क्रीडा शममती 
 

 


