
 

 

   

 

दिन ांक: ९/११/२०२२ 

प्रति, 

म . प्र च र्य,  
सांबांधित मह विद्र् लर्,  

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

अ. 
क्र. 

खेळ डूचे न ि मह विद्र् लर् चे न ि क्रीड  प्रक र ि 
खेळ तील स्थ न 

१ गुरि प्रणि प्रमोद ए.आय.एस.एस.एम.एस. अमभयांत्रिकी महाविद्यालय १०० ि २०० मी  

२ फ्रान्ससस आययन सॅमसन नेस िाडडया कॉलेज १०० मी 
३     गोिर्धयन अक्षय सुबोर्ध मॉडनय महाविद्यालय, मशिाजीनगर २०० मी 
४ र्धनराज संग्राम भोईटे स. प. महाविद्यालय ४०० मी 
५ पैठणकर प्रथमेश हेमंि स. प. महाविद्यालय ४०० मी 
६ जोशी तनशांि सदंदप स. प. महाविद्यालय ८०० मी 
७  कचरे विश्ििेज कुबेरदास श्री शाहू मंददर महाविद्यालय  १५०० मी  ि ३००० 

सटीपल चेज 
८  होळकर प्रथमेश राजेंद्र मॉडनय महाविद्यालय, मशिाजीनगर  ८०० मी ि १५०० मी 
९  न्जपिे साथयक रिींद्र स. प. महाविद्यालय ५००० मी ि ३००० 

सटीपल चेज 
१०  िंुगिकर पाथय राजेंद्र स. प. महाविद्यालय ५००० मी 
११  गायकिाड अजय विश्िंभर श्री शाहू मंददर महाविद्यालय  १०००० मी 
१२  सुरज पांडुरंग िाडकर एम. एम. अमभयांत्रिकी महाविद्यालय ११० हडयल्स    
१३  बोऱ्हाडे विश्िनाथ गगरज ू फर्गयुयसन महाविद्यालय १०००० मी ि अर्धय 

मॅरेथॉन 
१४  बरये सगचन बाळकृष्ण सी. ओ. ई. पी ११० हडयल्स    
१५  र्धुमाळ संस्कार शेखर कािेरी महाविद्यालय  ४०० हडयल्स 
१६  मुकनाक पिन संिोष श्रीमिी काशीबाई निले कॉलेज ऑफ कॉमसय ४०० हडयल्स 



 

 

   

 

१७  मडके करण सिीश नौरोसजी िाडडया कॉलजे  लांब उडी 
१८ पिार सागर पांडुरंग चंद्रशेखर आगाशे कॉलेज लांब उडी 
१९ जार्धि आकाश दशरथ मॉडनय महाविद्यालय, मशिाजीनगर दिपल जंप 
२० र्धोडममसे हृवषकेश स्िप्नील स. प. महाविद्यालय उंच उडी 
२१  कंुभार शांिीमलगं रामहरी एम. ई. एस. राि महाविद्यालय उंच उडी 
२२  काची मशिम उमेश आबासाहेब गरिारे कॉलेज   गोळा फेक 
२३  बोगम अथिय सागर स. प. महाविद्यालय गोळा फेक 
२४  िािरे जयेश विनायक चंद्रशेखर आगाशे कॉलेज  थाळी फेक 
२५           राजेंद्र फाटे अमभन्जि मॉडनय महाविद्यालय, मशिाजीनगर दिपल जंप 
२६ खोल्लम मयूर दत्तािय चंद्रशेखर आगाशे कॉलेज थाळी फेक 
२७ मशरसाठ ईश्िर प्रभाकर नौरोसजी िाडडया कॉलजे भाला फेक 
२८ बराटे प्रद्सयेश अशोक मामासाहेब मोहोळ महाविद्यालय  भाला फेक 
२९ अनुज अरुण डेंगळे फर्गयुयसन महाविद्यालय हिोडा फेक          
३० कंुभार अमर लक्ष्मण गरिारे कॉलेज ऑफ कॉमसय  २० कक मी चालण े
३१ र्धमायगर्धकारी अमभषेक मममलदं श्री शाहू मंददर महाविद्यालय  २० कक मी चालण े
३२ राठोड राहुल   फर्गयुयसन महाविद्यालय हिोडा फेक          
३३ खंडाळे शे्रयश राज ू एच. व्ही. देसाई महाविद्यालय  अर्धय मॅरेथॉन          
३४  मशरसाठ ईश्िर  नौरोसजी िाडडया कॉलजे डेकॅथलॉन 
३५ लोंढे ओंकार चंद्रशेखर आगाशे कॉलेज डेकॅथलॉन 

र खीि 
१ भोसले ओंकार पोपट आबासाहेब गरिारे कॉलेज   दिपल जंप 
२ िोरणे ददगंबर मशिाजी सावििीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पदिीत्तर 

न्जमखाना 
८०० मी ि १५०० मी 

३     नदाफ सोहेल िजीरसाब नौरोसजी िाडडया कॉलजे ४०० मी ि ४०० हडयल्स 
४ खुटिड सादहल निनाथ अप्पासाहेब जरे्धे महाविद्यालय लांब उडी 
५ लोंढे ओंकार संजय चंद्रशेखर आगाशे कॉलेज उंच उडी 
६ बागडे अक्षय विजय सावििीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पदिीत्तर 

न्जमखाना 
थाळी फेक 

७  पट्टागथल अमभराम. मसबंायोमसस महाविद्यालय हिोडा फेक          
८  गािकर चेिन रामचंद्र सावििीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पदिीत्तर 

न्जमखाना 
भाला फेक 



 

 

   

 

९  कांबळे सुनील नामदेि आबासाहेब गरिारे कॉलेज   १०००० मी 
१० कांबळे आददत्य मॉडनय महाविद्यालय, गणेशखखडं डेकॅथलॉन 

अांतर विभ गीर् स्पिचे  क र्यक्रम ख लील प्रम ण े

१ स्पर्धेचे स्थळ    आबासाहेब गरिारे महाविद्यालय (सावििीबाई फुले पुणे विद्यापीठ) 
२ स्पर्धेचे ददनांक १७ िे १९ नोव्हेंबर २०२२ 

३ संघ ररपोटींग ददनांक ददनांक: १५ नोव्हेंबर २०२२ दपुारी १२.०० िाजिा 
संघ ररपोटींग दठकाण गरिारे कॉलेज ऑफ कॉमसय (प्रा. डॉ. सुदाम शेळके – ९०२२३४००५७) 

सूचन : 

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

२. ररपोदटिंग साठी येिाना इ. १०िी परीक्षचेे उत्तीणय प्रमाणपि (Original 10th passing certificate) ि इ. १२िी परीक्षेचे 
गुणपिक (Original 12th Marksheet) ररपोदटिंगच्या ददिशी आणािे.  

३. ररपोदटिंग साठी येिाना महाविद्यालयाचे शकै्षखणक िषय २०२२-२०२३ चे ओळखपि आखण ऑनलाइन फॉमय भरिाना जे 
ओळखपि सावििीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने प्रमाखणि केले आहे, िे प्राचायािंच्या सही मशक्यासदहि सोबि घेऊन येणे.  

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

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

६. आंिर विभागीय स्पर्धेसाठी संयोजकांनी स्पर्धयकांची तनिास व्यिस्था ज्या दठकाणी केलेली असेल त्याच दठकाणी 
स्पर्धयकांनी राहणे अतनिायय आहे.  

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

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

आपला विश्िासू, 

          

प्र . डॉ. सुि म शेळके 

सधचि 


