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प्रतत  

भा. प्राचामय, 
वांफांधीत भशावलद्मारम 

ऩुणे  
   

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

व.न.वल.वल 

 

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

खारीर खेऱाडूांच्मा नालाची शळपायव तनलड  वशभतीने केरेरी आशे. 
 

   
अ.क्र. खेलाडूच ेिाळ मषावळद्याऱयाचे िाळ 
०१ राांजेकय वातनका वांदीऩ  नौयोवजी लाडडमा भशावलद्मारम, ऩणेु 
०२ बफयदालन अांककता दानय्मा   गयलाये लाणणज्म भशावलद्मारम,  ऩुणे 
०३ ऩयभाऱे भानवी ककयण  नौयोवजी लाडडमा भशावलद्मारम, ऩणेु 
०४ अशबराऴा याधाकृष्ण षबिम  अफेदा इनाभदाय भशावलद्मारम, ऩुणे 
०५ वुऩेकय वुवप्रमा ऩाांडुयांग  भयाठलाडा शभि भांडऱ अशबमाांबिकी भशावलद्मारम, ऩुणे 
०६ धभुाऱ वाषी ळाांतायाभ चांद्रळखेय आगाळ ेकपजजकर एज्मुकेळन भशावलद्मारम, ऩुणे 
०७ ळटे्टी लैष्णली लवांत  गयलाये लाणणज्म भशावलद्मारम,  ऩुणे 
०८ भाने भनोयभा वलश्लाव  ऩूना भशावलद्मारम, ऩुणे 
०९ तैवीभ ळखे  अफेदा इनाभदाय भशावलद्मारम, ऩुणे 
१० शबराये लैबली तुऴाय   एच व्शी देवाई  भशावलद्मारम, ऩणेु 
११  वयड ेअनुष्का शनुभांत  वेंट शभयज भदशरा भशावलद्मारम, ऩणेु 
१२ शळांदे वालयी वुमयकाांत  कशभन्व अशबमाांबिकी भशावलद्मारम, ऩुणे 
१३ जोळी ओजजस्लनी कभर  वेंट शभयज भदशरा भशावलद्मारम, ऩणेु 

राखीळ 
०१ आटलरे वुचचिा वुयेळ  श्री शवद्धीवलनामक भदशरा  भशावलद्मारम, ऩुणे 
०२ ळभाय वप्रमा लेंकटेळ वेंट शभयज भदशरा भशावलद्मारम, ऩणेु 
०३ थलानी रक्षषका भनोशय  वेंट शभयज भदशरा भशावलद्मारम, ऩणेु 

 



 
 

 
 

आंतर वळभागीय स्परे्चा कायाक्रम खाऱीऱप्रमाणे 

०१ स्ऩधेच ेस्थऱ एव एव जी एभ भशावलद्मारम, ऩुणेकोऩयगाल, जज अशभदनगय  
०२ स्ऩधेची ददनाांक ०३/०३/२०२२  

 

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 ककां 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 
 
 


