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प्र�त  
मा. प्राचायर्, 
संबंधीत महा�वद्यालय 
पुणे  
   

�वषय: आंतर �वभागीय तलवारबाजी (मुले) स्पधार् २०२१-२२ संघ �नवडीबाबत...   
स.न.�व.�व 
 

आपणांस कळ�वण्यास आनंद होत आहे क�, नुकत्याच झालेल्या पुणे शहर �वभागाच्या  आंतर 
महा�वद्यालयीन तलवारबाजी  (मुले) स्पध�मधून आंतर �वभागीय स्पध�साठ� आपल्या महा�वद्यालयातील 
खाल�ल खेळाडूचं्या नावाची �शफारस �नवड  स�मतीने केलेल� आहे. 

अ.क्र. खेळाडूचे नाव महा�वद्यालयाचे नाव 
साबर 

०१ हावरे समथर् प्रकाश  मराठवाडा �मत्र मंडळ कॉलेज ऑफ कॉमसर्,  पुणे 
०२ मनेर खा�लद दस्तगीर  पुना  महा�वद्यालय, पुणे 
०३ गडकर� समीर सुरेश  मराठवाड �मत्र अ�भयां�त्रक� महा�वद्यालय, पुणे 
०४ तकर् श सा�हल मुबशीर  अनंतराव पवार अ�भयां�त्रक� महा�वद्यालय, पुण े

राखीव 
०१  कोठावळे सुरज अ�नल  अ�भयां�त्रक� महा�वद्यालय, पुणे 

अ.क्र. खेळाडूचे नाव महा�वद्यालयाचे नाव 

फॉईल 
०१ बारावकर ओमकार बबन  व्ह�सीएसीएस  महा�वद्यालय, पुणे 
०२ छाजेड मीट राजेश  �सबंायो�सस महा�वद्यालय, पुण े

०३ अगरवाल देव�द्र भुषण  अ�भयां�त्रक� महा�वद्यालय, पुणे 
०४ नागुलकर दगु�श �दल�प अ�भयां�त्रक� महा�वद्यालय, पुणे 

राखीव 
०१  दोषी अमन हषर्द  मॉडनर् अ�भयां�त्रक� महा�वद्यालय, पुणे 

अ.क्र. खेळाडूचे नाव महा�वद्यालयाचे नाव 

ईपी  
०१ दोषी अमन हषर्द  मॉडनर् अ�भयां�त्रक� महा�वद्यालय, पुणे 



 

 

०२ बारावकर ओमकार बबन  व्ह�सीएसीएस  महा�वद्यालय, पुणे 
०३ पाट�ल �सध्देश महेश   मराठवाड �मत्र अ�भयां�त्रक� महा�वद्यालय, पुणे 
०४ गडकर� समीर सुरेश  मराठवाड �मत्र अ�भयां�त्रक� महा�वद्यालय, पुणे 

राखीव 
०१  पाट�ल प्र�तक �वजयकुमार   मराठवाडा �मत्र मंडळ अ�भयां�त्रक� महा�वद्यालय, पुणे   

 
 

 

आंतर �वभागीय स्पध�चा कायर्क्रम खाल�लप्रमाणे 

०१ स्पध�चे स्थळ आबासाहेब गरवारे महा�वद्यालय, पुणे 
०२ स्पध�ची �दनांक २६/१२/२०२१ ते २७/१२/२०२१ 

 

 
सूचना:  

१. �रपोट�गसाठ� राखीव खेळाडू सोडून फक्त �नवड झालेल्याच खेळाडूनंीच यावे. 
२. �रपोट�गसाठ� येतांना इ. १० वी पर��ेचे मूळ प्रमाणपत्र (Original Secondary passing 

Certificate) व इ. १२ वी पर��ेचे गुणपत्रक (Original XII Mark sheet) �रपोट�गच्या �दवशी 
आणाव.े 

३. ज्या खेळाडूचें वय १८ वषार्खाल�ल आहे. त्यांचे लसीकरण अधापह� झाले नसल्याने आंतर 
महा�वद्यालयीन आ�ण आंतर �वभागीय स्पध�पूव� ४८ तास अगोदरची आरट�पीसीआर चाचणी  
(RT-PCR Certificate) केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.  

४. तसेच ज्यांचा लसीकरणाचा एकूण डोस झाला आहे. त्यांनी �ह आंतर  महा�वद्यालयीन आ�ण 
आंतर �वभागीय स्पध�पूव� ४८ तास अगोदरची आरट�पीसीआर चाचणी  (RT-PCR Certificate) 
केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.   

५.  �रपोट�गसाठ� येतांना महा�वद्यालयाचे शै��णक वषर् २०२१-२०२२ आयकाडर् आ�ण online फोमर् 
भरतांना जे ओळखपत्र सा�वत्रीबाई फुले पुणे �वद्यापीठान ेप्रमा�णत केले आहे, ते प्राचाया�च्या सह� 
�शक्क्यास�हत सोबत घेऊन येणे\. 

६.  खेळाडू स्पध�साठ� उपलब्ध आहे �कंवा कसे या �वषयी त्व�रत प्रत्य� भेटून अथवा दरूध्वनीने, पत्राने 
कळ�वणे आवश्यक आहे. 

७. आंतर�वभागीय स्पध�साठ� संयोजकाने स्पधर्कांची �नवासी व्यवस्था ज्या �ठकाणी केलेल� असेल त्याच 
�ठकाणी स्पधर्कांनी राहणे अ�नवायर् आहे. 
 

मा. प्राचाया�नी सदरचे पत्र आपल्या महा�वद्यालयातील शार��रक �श�ण संचालकाच्या त्व�रत �नदशर्नास आणून 
पुढ�ल योग्य ती कारवाह� करण्यास सांगावे. 
          आपल� �वश्वासू, 



 

 

                                                                                   
          डॉ. म�नषा क�ढरे 

             स�चव 
                                                       पुणे शहर �वभागीय क्र�डा स�मती 
 


