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प्रतत  

भा. प्राचामय, 
वांफांधीत भशावलद्मारम 

ऩुणे  
   

वळवय: आंतर वळभागीय पॉळरलऱफ्टंग (मुऱे) स्पर्ाा २०२१-२२ शंघ निळडीबाबत...   

व.न.वल.वल 

 

आऩणाांव कऱवलण्माव आनांद शोत आशे की, नुकत्माच झारेल्मा ऩुणे ळशय वलबागाच्मा  आांतय 
भशावलद्मारमीन पॉळरलऱफ्टंग (मुऱे)  स्ऩधेभधनू आांतय वलबागीम स्ऩधेवाठी आऩल्मा भशावलद्मारमातीर 

खारीर खेऱाडूांच्मा नालाची शळपायव तनलड  वशभतीने केरेरी आशे. 
 

   
अ.क्र. खेलाडूचे िाळ मषावळद्याऱयाचे िाळ 
०१ भेशेय शळलभ वांजम  आप्ऩावाशेफ जेधे भशावलद्मारम,  ऩुणे 
०२ दऱली अषम नाांद ू भाभा वाशेफ भोशऱ भशावलद्मारम,  ऩुणे 
०३ काजयोऱकय शवद्धेळ वुधीय  व ऩ भशावलद्मारम, ऩुणे 

०४ फाांदर तेजव शेभेळ  अफेदा इनाभदाय भशावलद्मारम, ऩुणे 
०५ भेशेंदऱे आळम याजशांव  अफेदा इनाभदाय भशावलद्मारम, ऩुणे 
०६ ऩाटीर तन्भम वलराव  नौयोवजी लाडडमा भशावलद्मारम, ऩणेु 
०७ भेशेंदऱे अशबऴेक याजशांव  कालेयी भशावलद्मारम, ऩणेु 
०८ खेडकय ओांकाय कैराव  व ऩ भशावलद्मारम, ऩुणे 
०९ वऩल्रे जवलांत वलळार  अफेदा इनाभदाय भशावलद्मारम, ऩुणे 
१० घाये ळुबभ वांतोऴ  कालेयी भशावलद्मारम, ऩणेु 
११  खान तौफ़िक़ ळाकीय व ऩ भशावलद्मारम, ऩुणे 

राखीळ 
०१ त्रिलेदी तनखीर बयत    एच व्शी देवाई  भशावलद्मारम, ऩणेु  
०२ नाांगये उत्कऴय भांगेळ  कालेयी भशावलद्मारम, ऩणेु 
०३ ळखे इम्रान भुस्तपा  अफेदा इनाभदाय भशावलद्मारम, ऩुणे 
०४ वय्यय्यद दातनळ आरयप  ऩूना भशावलद्मारम, ऩुणे 
०५ ऩोकऱे रूजर भनीऴ  एआमएवएवएभ वीओई, ऩुणे   

 



 
 

 
 

आंतर वळभागीय स्परे्चा कायाक्रम खाऱीऱप्रमाणे 

०१ स्ऩधेच ेस्थऱ एव एव जी एभ भशावलद्मारम, ऩुणेकोऩयगाल, जज अशभदनगय  
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शूचिा:  
१. रयऩोटींगवाठी याखील खेऱाडू वोडून पक्त तनलड झारेल्माच खेऱाडूांनीच माले. 
२. रयऩोटींगवाठी मेताांना इ. १० ली ऩयीषेच ेभूऱ प्रभाणऩि (Original Secondary passing 

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

३. ज्मा खेऱाडूांच ेलम १८ लऴायखारीर आशे. त्माांच ेरवीकयण अधाऩशी झारे नवल्माने आांतय 
भशावलद्मारमीन आणण आांतय वलबागीम स्ऩधेऩूली ४८ ताव अगोदयची आयटीऩीवीआय चाचणी  
(RT-PCR Certificate) केल्माच ेप्रभाणऩि वादय कयणे आलश्मक आशे.  

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

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

बयताांना जे ओऱखऩि वावलिीफाई पुरे ऩुणे वलद्माऩीठाने प्रभाणणत केरे आशे, ते प्राचामाांच्मा वशी 
शळक्क्मावदशत वोफत घेऊन मेणे\. 

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

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

दठकाणी स्ऩधयकाांनी याशणे अतनलामय आशे. 
 

भा. प्राचामाांनी वदयचे ऩि आऩल्मा भशावलद्मारमातीर ळायीरयक शळषण वांचारकाच्मा त्लरयत तनदळयनाव आणून 

ऩुढीर मोग्म ती कायलाशी कयण्माव वाांगाले. 
          आऩरी वलश्लाव,ू 

                                                                                   
          डॉ. मनिवा कोंढरे 

             शचचळ 

                                                       पुणे ऴषर वळभागीय क्रीडा शलमती 
 
 


