
 

 

   

 

दिन ांक: ९/११/२०२२ 

प्रति, 

म . प्र च र्य,  
सांबांधित मह विद्र् लर्,  

पुणे. 
विषर्: आांतर विभ गीर् अथॅलेदिक्स (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 
अॅथलेदिक्स (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 ि क्रीड  प्रक र ि खेळ तील 
स्थ न 

१ नरळे अिंतिका संिोष मामासाहेब मोहोळ महाविद्यालय  १०० ि २०० मी 
२ सुमेरपूर ददया स. प. महाविद्यालय २०० मी ि ४०० मी 
३     शेडगे शे्रया िुषार बी. एम. सी. सी १०० मी 
४ गोस्िामी प्रभाििी उत्तमपुरी श्री निमल फफरोददया लॉ कॉलेज अर्धध मॅरेथॉन 
५ गौर अॅमलस मनोज आर. एम. डी. मसहंगड २० फक मी चालण े
६ साखरे समदृ्र्धी सूयधकांि आबेदा इनामदार कॉलजे भाला फेक 
७  राणे प्राची ज्ञानेश्िर गरिारे कॉलेज ऑफ कॉमसध २० फक मी चालण े
८  मारणे पौर्णधमा गजानन श्री निमल फफरोददया लॉ कॉलेज दिपल जंप 
९  सरडे अनुष्का हनुमंि सेंट ममराज मदहला महाविद्यालय हिोडा फेक          
१०  जोशी ओजस्स्िनी कमल सेंट ममराज मदहला महाविद्यालय हिोडा फेक          
११  मशदें गीिा गािबा स. प. महाविद्यालय भाला फेक ि थाळी फेक 
१२  ढोले कतनष्का श्याम आबेदा इनामदार कॉलजे गोळा फेक ि थाळी फेक 
१३  जगिाप आकाकं्षा प्रमोद मॉडनध महाविद्यालय, मशिाजीनगर भाला फेक ि हिोडा फेक          
१४  येरणे साक्षी संजय डॉ. बानुबेन नानािटी कॉलेज १०० हडधल्स ि  

४०० हडधल्स 
१५  माली अवपधिा राकेश स. प. महाविद्यालय लांब उडी, १०० हडधल्स ि  

४०० हडधल्स 
१६  देिकुळे ईरा दशधन सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पदिीत्तर 

स्जमखाना 
लांब उडी ि उंच उडी 



 

 

   

 

१७  घोरपडे रुिुगंर्ध मशिराज फर्गयुधसन महाविद्यालय दिपल जंप 
१८ मशदें सािरी सूयधकांि कममन्स मदहला अमभयातं्रत्रकी 

महाविद्यालय 
गोळा फेक 

१९ गजे स्नेहा गणशे महाराष्ि मंडळ िार्णज्य महाविद्यालय १०० हडधल्स, हेप्टाथलॉन 

२० पाटील मशिेच्छा विकास मॉडनध महाविद्यालय, मशिाजीनगर ८०० मी ि १५०० मी 
२१  खोपडे गायत्री चंद्रशखेर सरहद महाविद्यालय ४०० मी 
२२  शेंडे पररणीिा गोविदं श्री शाहू मंददर महाविद्यालय  ८०० मी ि ३००० 

सटीपल चेज 
२३  चिरकर वप्रयंका कैलास स. प. महाविद्यालय ३००० सटीपल चेज, 

५००० मी ि १५०० मी 
२४  आपटे अिनी अममि स. प. महाविद्यालय ५००० मी ि १०००० मी 
२५           जािळे िैष्णिी बंडू सेंट ममराज मदहला महाविद्यालय १०००० मी 

र खीि 
१ अन्सारी सलीमुस्न्नसा िबरक पूना कॉलेज ८०० मी 
२ शेख त्रबल्कीस इस्माइल पूना कॉलेज १०००० मी 
३     चन्ने ईशा प्रकाश श्री मसद्धर्धविनायक मदहला 

महाविद्यालय 
लांब उडी 

४ साळंुखे आभा शैलेश आबासाहेब गरिारे कॉलेज   १०० मी 
५ िांबे सई संिोष बी. एम. सी. सी दिपल जंप 
६ चोरघे नेहा दत्तात्रय महाराष्ि मंडळ िार्णज्य महाविद्यालय गोळा फेक 
७  जगिाप अतनशा अविनाश आबासाहेब गरिारे कॉलेज   थाळी फेक ि भाला फेक 
८  तनफकिा विठ्ठल त्रबराजदार सेंट ममराज मदहला महाविद्यालय हिोडा फेक          

९  जरंडे सुखदा कंुडमलक हुझुरपागा मदहला महाविद्यालय २० फक मी चालण े

१०  शेख आफरीन सलीम सेंट ममराज मदहला महाविद्यालय ४०० मी 

११  जार्धि वप्रयाकंा यल्लप्पा अप्पासाहेब जरे्धे महाविद्यालय ४०० हडधल्स 
 

 

 

 

 



 

 

   

 

अांतर विभ गीर् स्पिचे  क र्यक्रम ख लील प्रम ण े

१ स्पर्धेचे स्थळ    आबासाहेब गरिारे महाविद्यालय (सावित्रीबाई 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 कॉमसध (प्रा. डॉ. सुदाम शेळके – ९०२२३४००५७) 

सूचन : 

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

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

३. ररपोदटिंग साठी येिाना महाविद्यालयाचे शकै्षर्णक िषध २०२२-२०२३ चे ओळखपत्र आर्ण ऑनलाइन फॉमध भरिाना जे 
ओळखपत्र सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने प्रमार्णि केले आहे, िे प्राचायािंच्या सही मशक्यासदहि सोबि घेऊन येणे.  

४. खेळाडू स्पर्धेसाठी उपलब्र्ध नसेल िर त्िररि प्रत्यक्ष भेटून अथिा दरूध्िनीने फकंिा 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 स्पर्धधकांची तनिास व्यिस्था ज्या दठकाणी केलेली असेल त्याच दठकाणी 
स्पर्धधकांनी राहणे अतनिायध आहे.  

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

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

आपला विश्िासू, 

          

प्र . डॉ. सुि म शेळके 

सधचि 


