
 

    

 

दिन ांक: १३/१०/२०२२ 

प्रति, 

म . प्र च र्य,  
सांबांधित मह विद्र् लर्,  

पुणे. 
विषर्: आांतर विभ गीर् व्हॉलीबॉल (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 
व्हॉलीबॉल (मुली) स्पर्धेमर्धनू अंिर विभागीय स्पर्धेसाठी आपल्या महाविद्यालयािील खालील खेळाडंूच्या नािाची तनिड 
सममिीने मशफारस केलेली आहे.  

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

१ कोकरे वप्रयदशशनी मॉडनश महाविद्यालय , मशिाजीनगर 

२ मसगं मसरं्ध ू मॉडनश महाविद्यालय , मशिाजीनगर 

३ कोलिे श्रािणी मॉडनश महाविद्यालय , मशिाजीनगर 

४ गोलांडे प्रांजल मॉडनश महाविद्यालय , मशिाजीनगर 

५ झगडे सममक्षा मॉडनश महाविद्यालय , मशिाजीनगर 

६ पागळे तनककिा मॉडनश महाविद्यालय , मशिाजीनगर 

७ कंर्धारे श्रुिी चंद्रशेखर आगाशे महाविद्यालय 

८ झाला झझनल चंद्रशेखर आगाशे महाविद्यालय 

९ िरेकर प्रज्ञा चंद्रशेखर आगाशे महाविद्यालय 

१० देशपांडे िन्िी आबासाहेब गरिारे कॉलेज 

११ सांगळे गायत्री विश्िकमाश इन्सन्स्िियूि ऑफ िेकनॉलॉन्सज 

१२ अंककिा शेगोकर फर्गयुशसन महाविद्यालय 

र खीि 

१ औिाडे मशिानी मॉडनश इंन्सजनीररगं महाविद्यालय 

२ देशमुख रार्धा फर्गयुशसन महाविद्यालय 

३ मार्धिन ईशा कममन्स महाविद्यालय 

४ मशदें प्रगिी श्री मसद्धर्धविनायक महहला महाविद्यालय 

५ पािील मुर्गर्धा बी. एम. सी. सी 
६ घािे गागी एम. इ. एस. मसतनयर कॉलेज 

 



 

    

 

अांतर विभ गीर् स्पिचे  क र्यक्रम ख लील प्रम ण े

१ स्पर्धेचे स्थळ    रार्धाबाई काळे महहला महाविद्यालय, अहमदनगर 

२ स्पर्धेचे हदनांक २०/१०/२०२२ िे २१/१०/२०२२ 

३ संघ ररपोिींग हदनांक हदनांक: १४/१०/२०२२ दपुारी: १२.०० िाजिा 
संघ ररपोिींग हठकाण चंद्रशेखर आगाशे महाविद्यालय (डॉ. मशरीष मोरे – ९५४५४५५९१०) 

सूचन : 

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

२. ररपोहििंग साठी येिाना इ. १०िी परीक्षचेे उत्तीणश प्रमाणपत्र (Original 10th passing certificate) ि इ. १२िी परीक्षेचे 
गुणपत्रक (Original 12th Marksheet) ररपोहििंगच्या हदिशी आणािे.  

३. ररपोहििंग साठी येिाना महाविद्यालयाचे शकै्षझणक िषश २०२२-२०२३ चे ओळखपत्र आझण ऑनलाइन फॉमश भरिाना जे 
ओळखपत्र सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने प्रमाझणि केले आहे, िे प्राचायािंच्या सही मशक्यासहहि सोबि घेऊन येणे.  

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

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

६. आंिर विभागीय स्पर्धेसाठी संयोजकांनी स्पर्धशकांची तनिास व्यिस्था ज्या हठकाणी केलेली असेल त्याच हठकाणी 
स्पर्धशकांनी राहणे अतनिायश आहे.  

मा. प्राचायािंनी सदरचे पत्र आपल्या महाविद्यालयािील शारीररक मशक्षण संचालकांच्या त्िररि तनदशशनास आणून पुढील 
योर्गय िी कायशिाही करण्यास सांगािे.  

आपला विश्िासू, 

          

प्र . डॉ. सुि म शेळके 

सधचि 


