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प्रति,
प्राचार्य / संचालक,
संलग्न महाविद्यालय
पुणे शहर विभागीय क्रीडा सममती.
विषर्: आंतर महाविद्र्ालर्ीन क्रीडा स्पर्धेतील बदलाबाबत
मा. महोदय / महोदया,

आंतर विभागीय क्रीडा स्पर्धेतील बदलांमळ
ु े व प्रथम सत्र िारखाांच्या बदलाांमळ
ु े आंतर महाविद्यालयीन
स्पर्धेत पुढील प्रमाणे बदल करण्यात आलेले आहे त. कृपया याची नोंद घ्यािी. वरील क्रीडा प्रकाराांच्या स्पर्ाा
आयोजकाांनी ददनाांक १५/११/२०२२ िे ३०/११/२०२२ दरम्यान
क्रीडा प्रकार
मल्लखांब र्व

ररपोर्टिगची

पूर्वीची तारीख

जिम्नॅजस्टक मल
ु े र्व

०८/११/२०२२

नेटबॉल

६/१२/२०२२

सॉफ्टबॉल

६/१२/२०२२

बेसबॉल

१३/१२/२०२२

बॉल बॅडममंटन

१३/१२/२०२२

कॉर्िबॉल

१३/१२/२०२२

रोल बॉल

१७/१२/२०२२

स््र्वॉश रॅकेट

६/१२/२०२२

मुली

रोईंग, कॅनोईंग र्व
कयाककं ग

१७/१२/२०२२

ररपोर्टिगची पूर्वीचे
स्थळ

सुधाररत तारीख

अनांिराव पवार

७/११/२०२२

महाववद्यालय
कावेरी

महाववद्यालय
कावेरी

महाववद्यालय
अनांिराव पवार
महाववद्यालय

अनांिराव पवार
महाववद्यालय

अनांिराव पवार
महाववद्यालय
ससम्बायोससस

महाववद्यालय
कावेरी

महाववद्यालय
ससम्बायोससस

महाववद्यालय

स्पर्ाा घेण्याचे तनयोजन करावे

१४/११/२०२२
१४/११/२०२२
१४/११/२०२२
१४/११/२०२२
१४/११/२०२२
१४/११/२०२२
१४/११/२०२२
१४/११/२०२२

कळािे,
र्धन्यिाद.
आपला विश्िास,ू

प्रा. डॉ. सद
ु ाम शेळके
सचचि

ररपोर्टिगचे

सुधाररत स्थळ
अनंतरार्व पर्वार
महावर्वद्यालय

एम एम सी ओ
ई, कर्वेनगर

एम एम सी ओ
ई, कर्वेनगर

एम एम सी ओ

ररपोर्टिगचे

सुधाररत र्वेळ
सकाळी

११. ३० र्वा
सकाळी

१०:०० र्वा
सकाळी

१०:१५ र्वा
सकाळी

ई, कर्वेनगर

१०:३० र्वा

एम एम सी ओ

सकाळी

ई, कर्वेनगर

एम एम सी ओ
ई, कर्वेनगर

एम एम सी ओ

१०:४५ र्वा
सकाळी

११:०० र्वा
सकाळी

ई, कर्वेनगर

११:१५ र्वा

एम एम सी ओ

सकाळी

ई, कर्वेनगर

११. ३० र्वा

एम एम सी ओ

सकाळी

ई, कर्वेनगर

११:४५ र्वा
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प्रति,
प्राचार्य / संचालक,
संलग्न महाविद्यालय
पुणे शहर विभागीय क्रीडा सममती.
विषर्: आंतर महाविद्र्ालर्ीन क्रीडा स्पर्धेतील बदलाबाबत
मा. महोदय / महोदया,

आंतर विभागीय क्रीडा स्पर्धेतील बदलांमळ
ु े आंतर महाविद्यालयीन स्पर्धेत पढ
ु ील प्रमाणे बदल करण्यात आलेले
आहे त. कृपया याची नोंद घ्यािी.

क्रीडा प्रकार

स्पर्धेची

स्पर्धेचे स्थळ

पूर्वीची तारीख

स्पर्धेची

सुर्धाररत तारीख

क्रक्रकेट मुली

०१/११/२०२२

अप्पासाहेब जेधे महाविद्यालय

२२/११/२०२२

बॅडममंटन मल
ु े र्व मल
ु ी

२७/१०/२०२२

मॉडर्न अभियाांत्रिकी महाविद्यालय

१/११/२०२२

व्हॉलीबॉल मल
ु े

०२/११/२०२२

चांद्रशेखर आगाशे महाविद्यालय

५/११/२०२२

बास्केटबॉल मुले

०२/११/२०२२

चांद्रशेखर आगाशे महाविद्यालय

५/११/२०२२

आचचरी मुले र्व मल
ु ी

३०/१०/२०२२

स.प महाविद्यालय

१५/११/२०२२

कळािे,
र्धन्यिाद.
आपला विश्िास,ू

प्रा. डॉ. सुदाम शेळके
सचचि

