दिन ांक: २१/१०/२०२२
प्रति,
म . प्र च र्य,

सांबधां ित मह विद्य लर्,
पुणे.

विषर्: आांतर विभ गीर् बुविबळ (मुली) स्पि य २०२२- २०२३ सांघ धनिडीब बत...

स. न. वि. वि
आपणास कळविण्यास आनंद होि आहे की, नुकत्याच झालेल्या पुणे शहर विभागाच्या अंिर महाविद्यालयीन
बुविबळ (मुली) स्पर्धेमर्धून अंिर विभागीय स्पर्धेसाठी आपल्या महाविद्यालयािील खालील खेळाडू ं च्या नािाची तनिड
सतमिीने तशफारस केलेली आहे .
अ. क्र.

खेळ डू चे न ि

मह विद्य लर् चे न ि

१

ददशा ढोरे

श्रीमिी काशीबाई निले अतभयांविकी महाविद्यालय

२

शुभास्स्मिा साहू

मराठिाडा तमि मंडळाचे िास्णज्य महाविद्यालय

तसद्धी शेठ

मराठिाडा तमि मंडळाचे अतभयांविकी महाविद्यालय

४

गायिी परदे शी

तसंबायोसीस कला ि िास्णज्य महाविद्यालय

५

गायिी तशिोळे

मराठिाडा तमि मंडळाचे िास्णज्य महाविद्यालय

६

टीनाझ तमस्त्री

तसंबायोसीस कला ि िास्णज्य महाविद्यालय

३

र खीि
१

अंदकिा गुप्ता

मॉडन लॉ महाविद्यालय

२

मानसी ठाणेकर

३

साईआयाा काटकर

श्री शाहू मंददर महाविद्यालय

४

ख़ुशी गोसािी

तसंहगड कॉलेज ऑफ इं स्जतनअररं ग
कतमंन्स अतभयांविकी महाविद्यालय

अांतर विभ गीर् स्पिेच क र्यक्रम ख लील प्रम णे
१

स्पर्धेचे स्थळ

मंघनमल उर्धाराम महाविद्यालय, सांगिी ,पुणे

२

स्पर्धेचे ददनांक

०२/११/२०२२ िे ०४/११/२०२२

३

संघ ररपोटींग ददनांक

ददनांक: २९/१०/२०२२ दप
ु ारी: ४.०० िाजिा

संघ ररपोटींग दठकाण

मराठिाडा तमि मंडळाचे अतभयांविकी महाविद्यालय, किेनगर,पुणे-५२
(प्रा.िुषार गुजर -९८२२२९२०२०)

सूचन :
१. ररपोदटिं ग साठी राखीि खेळाडू सोडू न फक्त तनिड झालेल्या खेळाडू ं नीच यािे.

२. ररपोदटिं ग साठी येिाना इ. १०िी परीक्षेचे उत्तीणा प्रमाणपि (Original 10th passing certificate) ि इ. १२िी परीक्षेचे
गुणपिक (Original 12th Marksheet) ररपोदटिं गच्या ददिशी आणािे.
३. ररपोदटिं ग साठी येिाना महाविद्यालयाचे शैक्षस्णक िषा २०२२-२०२३ चे ओळखपि आस्ण ऑनलाइन फॉमा भरिाना जे
ओळखपि सावििीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने प्रमास्णि केले आहे , िे प्राचायािंच्या सही तशक्यासदहि सोबि घेऊन येणे.
४. खेळाडू स्पर्धेसाठी उपलब्र्ध नसेल िर त्िररि प्रत्यक्ष भेटून अथिा दरू ध्िनीने दकंिा पिािणे कळविणे आिश्यक
आहे .
५. आंिर विभागीय स्पर्धेि तनिड झालेल्या खेळाडू ं ची संबंतर्धि स्पर्धे स्थळी जाण्याची ि येण्याची जबाबदारी संबंतर्धि
महाविद्यालयाची ि त्या खेळाडू ची राहील कृ पया याची नोंद घ्यािी.
६. आंिर विभागीय स्पर्धेसाठी संयोजकांनी स्पर्धाकांची तनिास व्यिस्था ज्या दठकाणी केलेली असेल त्याच दठकाणी
स्पर्धाकांनी राहणे अतनिाया आहे .
७. आंिर विभागीय स्पर्धेस्थळी खेळाडू ं ना िेळेि पोहोचिण्याची सिास्िी जिाबदारी त्या त्या महाविद्यालयाची राहील.
मा. प्राचायािंनी सदरचे पि आपल्या महाविद्यालयािील शारीररक तशक्षण संचालकांच्या त्िररि तनदशानास आणून पुढील
योग्य िी कायािाही करण्यास सांगािे.
आपला विश्वासू,

प्र . डॉ. सुि म शेळके
सधचि

