
 

    

 

दिन ांक: १३/१०/२०२२ 

प्रति, 

म . प्र च र्य,  
सांबांधित मह विद्र् लर्,  

पुणे. 
विषर्: आांतर विभ गीर् खो खो (मुली) स्पि य २०२२- २०२३ सांघ ननिडीब बत... 

स. न. वि. वि 

आपणास कळविण्यास आनंद होि आहे की, नुकत्याच झालेल्या पुणे शहर विभागाच्या अंिर महाविद्यालयीन 
खो खो (मुली) स्पर्धेमर्धून अंिर विभागीय स्पर्धेसाठी आपल्या महाविद्यालयािील खालील खेळाडंूच्या नािाची तनिड 
सममिीने मशफारस केलेली आहे.  

अ. क्र. खेळ डूचे न ि मह विद्र् लर् चे न ि 

१ कोमल दारिटकर सर परशुरामभाऊ महाविद्यालय 

२ साक्षी िस्ि े सर परशुरामभाऊ महाविद्यालय 

३ लिा िोळे सर परशुरामभाऊ महाविद्यालय 

४ आचाल आईिळे सर परशुरामभाऊ महाविद्यालय 

५ मानसी हरगण े सर परशुरामभाऊ महाविद्यालय 

६ चैत्राली गाजंि े श्री मसद्धर्धविनायक महहला महाविद्यालय 

७ ईशा चन्ने श्री मसद्धर्धविनायक महहला महाविद्यालय 

८ िैष्णिी केिडकर मॉडनन महाविद्यालय , मशिाजीनगर 

९ रचना जंगम मॉडनन महाविद्यालय , मशिाजीनगर 

१० िन्िी उभ े मॉडनन महाविद्यालय , मशिाजीनगर 

११ मयुरी मुत्याल मॉडनन इन्सन्स्टटयूट ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट 

१२ गायत्री ढमाल े कािेरी महाविद्यालय 

१३ हेमलिा गायकिाड आिासाहेि गरिारे कॉलेज 
१४ मयुरी सस्िे गरिारे कॉलेज ऑफ कॉमसन 
१५ श्िेिा पासलकर हुझुरपागा महहला महाविद्यालय 

र खीि 

१ तनककिा खेराडे श्री मसद्धर्धविनायक महहला महाविद्यालय 

२ सई लंुगे श्री निमल कफरोहदया लॉ कॉलेज 

३ ककरण चौर्धरी मॉडनन महाविद्यालय , मशिाजीनगर 

४ र्धनश्री कायंदे नौरोसजी िाडडया कॉलजे 

५ अनुजा अंिादे आिासाहेि गरिारे कॉलेज 



 

    

 

अांतर विभ गीर् स्पिचे  क र्यक्रम ख लील प्रम ण े

१ स्पर्धेचे स्थळ    प्रतिभा कॉलेज ऑफ कॉमसन अँड कॉम्पुटर स्टडीज, धचचंिड, पुण े

२ स्पर्धेचे हदनांक १८/१०/२०२२ िे १९/१०/२०२२ 

३ संघ ररपोटींग हदनांक हदनांक: १३/१०/२०२२ संध्याकाळी: ५.३० िाजिा 
संघ ररपोटींग हठकाण श्री मसद्धर्धविनायक महहला महाविद्यालय (प्रा. डॉ. सुदाम शेळके – ९०२२३४००५७) 

सूचन : 

१. ररपोहटिंग साठी राखीि खेळाडू सोडून फक्ि तनिड झालेल्या खेळाडंूनीच यािे.  

२. ररपोहटिंग साठी येिाना इ. १०िी परीक्षचेे उत्तीणन प्रमाणपत्र (Original 10th passing certificate) ि इ. १२िी परीक्षेचे 
गुणपत्रक (Original 12th Marksheet) ररपोहटिंगच्या हदिशी आणािे.  

३. ररपोहटिंग साठी येिाना महाविद्यालयाचे शकै्षणणक िर्न २०२२-२०२३ चे ओळखपत्र आणण ऑनलाइन फॉमन भरिाना जे 
ओळखपत्र सावित्रीिाई फुले पुणे विद्यापीठाने प्रमाणणि केले आहे, िे प्राचायािंच्या सही मशक्यासहहि सोिि घेऊन येणे.  

४. खेळाडू स्पर्धेसाठी उपलब्र्ध नसेल िर त्िररि प्रत्यक्ष भेटून अथिा दरूध्िनीने ककंिा पत्रािणे कळविण ेआिश्यक आहे. 

५. आंिर विभागीय स्पर्धेि तनिड झालेल्या खेळाडंूची संिंधर्धि स्पर्धे स्थळी जाण्याची ि येण्याची जिािदारी संिंधर्धि 
महाविद्यालयाची ि त्या खळेाडूची राहील कृपया याची नोंद घ्यािी.  

६. आंिर विभागीय स्पर्धेसाठी संयोजकांनी स्पर्धनकांची तनिास व्यिस्था ज्या हठकाणी केलेली असेल त्याच हठकाणी 
स्पर्धनकांनी राहणे अतनिायन आहे.  

मा. प्राचायािंनी सदरचे पत्र आपल्या महाविद्यालयािील शारीररक मशक्षण संचालकांच्या त्िररि तनदशननास आणून पुढील 
योग्य िी कायनिाही करण्यास सांगािे.  

आपला विश्िासू, 

          

प्र . डॉ. सुि म शेळके 

सधचि 


