
 

    

 

दिन ांक: २८/१०/२०२२ 

प्रति, 

म . प्र च र्य,  
सांबांधित मह विद्र् लर्,  

पुणे. 
विषर्: आांतर विभ गीर् स र्कललांग टॅ्रक (मुले) स्पि य २०२२- २०२३ सांघ ननिडीब बत... 

स. न. वि. वि 

आपणास कळविण्यास आनंद होि आहे की, नुकत्याच झालेल्या पुणे शहर विभागाच्या अंिर महाविद्यालयीन 
स र्कललांग टॅ्रक (मुले) स्पर्धमेर्धून अंिर विभागीय स्पर्धसेाठी आपल्या महाविद्यालयािील खालील खेळाडंूच्या नािाची 
तनिड सममिीने मशफारस केलेली आहे.  

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

१ आयुष्य साने फर्गयुसुन महाविद्यालय 

२ भास्कर कांबळे मॉडन ुअमभयांत्रिकी महाविद्यालय 
 

अांतर विभ गीर् स्पिचे  क र्यक्रम ख लील प्रम ण े

१ स्पर्धेचे स्थळ    हुिात्मा राजगुरू महाविद्यालय, राजगुरूनगर, जज. पुण े
२ स्पर्धेचे ददनांक ८ ि ९ नोव्हेंबर २०२२ 

३ संघ ररपोर्टींग ददनांक ददनांक: २९ ऑक्र्टोबर २०२२ सकाळी ११. ०० िाजिा 
संघ ररपोर्टींग दठकाण गरिारे कॉलेज ऑफ कॉमस ु(प्रा. डॉ. सुदाम शेळके – ९०२२३४००५७) 

 

सूचन : 

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

२. ररपोदर्टिंग साठी येिाना इ. १०िी परीक्षचेे उत्तीण ुप्रमाणपि (Original 10th passing certificate) ि इ. १२िी परीक्षेचे 
गुणपिक (Original 12th Marksheet) ररपोदर्टिंगच्या ददिशी आणािे.  

३. ररपोदर्टिंग साठी येिाना महाविद्यालयाचे शकै्षणणक िर् ु२०२२-२०२३ चे ओळखपि आणण ऑनलाइन फॉम ुभरिाना जे 
ओळखपि सावििीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने प्रमाणणि केले आहे, िे प्राचायािंच्या सही मशक्यासदहि सोबि घेऊन येणे.  

४. खेळाडू स्पर्धेसाठी उपलब्र्ध नसेल िर त्िररि प्रत्यक्ष भेरू्टन अथिा दरूध्िनीने ककंिा पिािणे 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 स्पर्धकुांची तनिास व्यिस्था ज्या दठकाणी केलेली असेल त्याच दठकाणी 
स्पर्धकुांनी राहणे अतनिाय ुआहे.  

७. आंिर विभागीय स्पर्धेस्थळी खेळाडंूना िेळेि पोहोचिण्याची सिसु्ि जिाबदारी त्या त्या महाविद्यालयाची राहील. 

मा. प्राचायािंनी सदरचे पि आपल्या महाविद्यालयािील शारीररक मशक्षण संचालकांच्या त्िररि तनदशनुास आणून पुढील 
योर्गय िी कायिुाही करण्यास सांगािे.  

आपला विश्िासू, 

          

प्र . डॉ. सुि म शेळके 

सधचि 


