
 

 

   

 

दिन ांक: १/११/२०२२ 

प्रति, 

म . प्र च र्य,  
सांबांधित मह विद्र् लर्,  

पुणे. 
विषर्: आांतर विभ गीर् कुस्ती फ्री स्टाईल (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 
कुस्ती फ्री स्टाईल (मुले) स्पर्धेमर्धून अंिर विभागीय स्पर्धेसाठी आपल्या महाविद्यालयािील खालील खेळाडंूच्या नािाची 
तनिड सममिीने मशफारस केलेली आहे.  

अ. 
क्र. 

खेळ डूच ेन ि मह विद्र् लर् चे न ि िजन गट आणण क्रम ांक 

१ कुणाल काळे मॉडर्न महाविद्यालय, गणशेख िंड ५७ कक. प्रथम 

२ अथिन काळभोर मामासाहेब मोहोळ महाविद्यालय ५७ कक. द्वितीय 

३ सचिर् दाताळ स्िराज महाविद्यालय  ६१ कक.प्रथम 

४ सतीश पुटगे आप्पासाहेब जेधे महाविद्यालय ६१ ककलो द्वितीय 

५ समथन गायकिाड सिंस्कार मिंददर महाविद्यालय ६५ ककलो प्रथम 

६ उदयससिंह मोरे सरहद महाविद्यालय  ६५ ककलो द्वितीय 

७ तेजस कुमकर मामासाहेब मोहोळ महाविद्यालय  ७० ककलो प्रथम 

८ सिंकेत सणस सशिछत्रपती महाविद्यालय  ७० ककलो द्वितीय 

९ वप्रतेश िाघमारे सिंस्कार मिंददर महाविद्यालय  ७४ ककलो प्रथम 

१० सचिर् िोर सरहद महाविद्यालय  ७४ ककलो द्वितीय 

११ िैभि तािंगडे सशिछत्रपती महाविद्यालय  ७९ प्रथम क्रमािंक 

१२ असभजीत मारे् फर्गयुनसर् महाविद्यालय  ७९ द्वितीय क्रमािंक 

१३ ससद्धािंत मािंगडे सरहद महाविद्यालय  ८६ ककलो प्रथम 

१४ अथिन गायकिाड कािेरी महाविद्यालय  ८६ ककलो द्वितीय 

१५ सागर काकडे ए पी सी ओ इ महाविद्यालय  ९२ ककलो प्रथम 

१६ आददत्य मोहोळ सुधाताई मािंडके महाविद्यालय  ९७ ककलो प्रथम 

१७ अक्षय  गले स.प. महाविद्यालय ९७ ककलो द्वितीय 

१८ साकेत यादि सिंस्कार मिंददर महाविद्यालय  १२५ ककलो प्रथम 

१९ शे्रयस कारल े सिंस्कार मिंददर महाविद्यालय  १२५ ककलो द्वितीय 



 

 

   

 

र खीि खेळ डू 
१ समाधार् सशिंदे  सिंस्कार मिंददर महाविद्यालय  ५७ ककलो ततृीय 

२ हर्नद पिार  सभिराबाई साििंत महाविद्यालय  ६१ ककलो ततृीय 

३ शुभतोर् कोंडे  सरहद महाविद्यालय  ७० ककलो ततृीय 
४ अथिन साळुिं  े मॉडनर् महाविद्यालय गणेश ख िंड  ७४ ककलो ततृीय 
५ ककरण कटके  सशिछत्रपती महाविद्यालय  ७९ ककलो ततृीय 
६  सुसमत सशिंदे  एम एम सी सी  ८६ ककलो ततृीय क्रमािंक 
७  समरज भोईर  मॉडनर् महाविद्यालय गणेश ख िंड   ९७ ककलो ततृीय 
८  प्रेम भिंडारी  आबासाहेब गरिारे महाविद्यालय  १२५ ककलो ततृीय 

अांतर विभ गीर् स्पिचे  क र्यक्रम ख लील प्रम ण े

१ स्पर्धेचे स्थळ    मुगुटराि साहेबराि काकडे महाविद्यालय, सोमेश्िर नगर, जिल्हा – पुणे. 
२ स्पर्धेचे ददनांक २० ि २१ नोव्हेंबर २०२२ 

३ संघ ररपोटींग ददनांक ददनांक: १५ नोव्हेंबर २०२२ सकाळी ११. ०० िाििा 
संघ ररपोटींग दठकाण गरिारे कॉलेि ऑफ कॉमसस (प्रा. डॉ. सुदाम शेळके – ९०२२३४००५७) 

सूचन : १. ररपोदटिंग साठी राखीि खेळाडू सोडून फक्ि तनिड झालेल्या खेळाडंूनीच यािे.  

२. ररपोदटिंग साठी येिाना इ. १०िी परीक्षेचे उत्तीणस प्रमाणपत्र (Original 10th passing certificate) ि इ. १२िी परीक्षेचे गुणपत्रक 
(Original 12th Marksheet) ररपोदटिंगच्या ददिशी आणािे.  

३. ररपोदटिंग साठी येिाना महाविद्यालयाचे शैक्षणणक िर्स २०२२-२०२३ चे ओळखपत्र आणण ऑनलाइन फॉमस भरिाना ि ेओळखपत्र 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने प्रमाणणि केले आहे, िे प्राचायािंच्या सही मशक्यासदहि सोबि घेऊन येणे.  

४. खेळाडू स्पर्धेसाठी उपलब्र्ध नसेल िर त्िररि प्रत्यक्ष भेटून अथिा दरूध्िनीने ककंिा पत्रािणे कळविणे आिश्यक आहे. 
५. आंिर विभागीय स्पर्धेि तनिड झालेल्या खेळाडंूची संबंधर्धि स्पर्धे स्थळी िाण्याची ि येण्याची िबाबदारी संबंधर्धि 
महाविद्यालयाची ि त्या खेळाडूची राहील कृपया याची नोंद घ्यािी.  

६. आंिर विभागीय स्पर्धेसाठी संयोिकांनी स्पर्धसकांची तनिास व्यिस्था ज्या दठकाणी केलेली असेल त्याच दठकाणी स्पर्धसकांनी 
राहणे अतनिायस आहे.  

७. आंिर विभागीय स्पर्धेस्थळी खेळाडंूना िेळेि पोहोचिण्याची सिसस्ि ििाबदारी त्या त्या महाविद्यालयाची राहील. 
मा. प्राचायािंनी सदरचे पत्र आपल्या महाविद्यालयािील शारीररक मशक्षण संचालकांच्या त्िररि तनदशसनास आणून पुढील योग्य िी 
कायसिाही करण्यास सांगािे.  

आपला विश्िासू, 

          

प्र . डॉ. सुि म शेळके 

सधचि 


