दिन ांक: २८/१०/२०२२
प्रति,
म . प्र च र्य,

सांबांधित मह विद्र् लर्,
पुणे.

विषर्: आांतर विभ गीर् कबड्डी (मुले) स्पि य २०२२- २०२३ सांघ ननिडीब बत...

स. न. वि. वि

आपणास कळविण्यास आनंद होि आहे की, नुकत्याच झालेल्या पण
ु े शहर विभागाच्या अंिर महाविद्यालयीन

कबड्डी (मुले) स्पर्धेमर्धून अंिर विभागीय स्पर्धेसाठी आपल्या महाविद्यालयािील खालील खेळाडूंच्या नािाची तनिड
सममिीने मशफारस केलेली आहे .
अ. क्र.
१

खेळ डूचे न ि

मह विद्र् लर् चे न ि

चव्हाण िन्मय बाळकृष्ण

म. ए.सो. आबासाहे ब गरिारे महाविद्यालय

निले गौरि संजय

म. ए.सो. आबासाहे ब गरिारे महाविद्यालय

मशिोळे ज्ञानेश्िर सभ
ु ाष

म. ए.सो. आबासाहे ब गरिारे महाविद्यालय

बालिडकर महे श ककसन

म. ए.सो. आबासाहे ब गरिारे महाविद्यालय

५

कदम मयूर शत्रुघ्न

संस्कार मंददर कला ि िाणणज्य महाविद्यालय

६

पिार सौरभ गोविंद

संस्कार मंददर कला ि िाणणज्य महाविद्यालय

७

शेलार अतनकेि पांडुरं ग

संस्कार मंददर कला ि िाणणज्य महाविद्यालय

२
३
४

८
९
१०

थरकुडे सुरज सुनील

मामासाहे ब मोहोळ महाविद्यालय

जार्धि कुणाल ककरण

नौरोसजी िाडडया महाविद्यालय

जार्धि रुतिक राजू

ओम मशि फाउं डेशनचे कला आणण िाणणज्य नाईट कॉलेज

११

पाडळे आमशष अरुण

डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर महाविद्याल, औंर्ध

१२

इचके प्रतिक

सरहद महाविद्यालय
अांतर विभ गीर् स्पिेच क र्यक्रम ख लील प्रम णे

१

स्पर्धेचे स्थळ

कला, विज्ञान ि िाणणज्य महाविद्यालय, मनमाड

२

स्पर्धेचे ददनांक

७ ि ८ नोव्हें बर २०२२

३

संघ ररपोटींग ददनांक

ददनांक: ७ नोव्हें बर २०२२ सकाळी ११. ०० िाजिा

संघ ररपोटींग दठकाण

कला, विज्ञान ि िाणणज्य महाविद्यालय, मनमाड
संघ व्यिस्थापक: प्रा. अमभजीि परसे
संघ मागगदशगक: प्रा. भीमराि पाटील

सूचन :
१. ररपोदटिं ग साठी येिाना इ. १०िी परीक्षेचे उत्तीणग प्रमाणपत्र (Original 10th passing certificate) ि इ. १२िी परीक्षेचे
गुणपत्रक (Original 12th Marksheet) ररपोदटिं गच्या ददिशी आणािे.
२. ररपोदटिं ग साठी येिाना महाविद्यालयाचे शैक्षणणक िषग २०२२-२०२३ चे ओळखपत्र आणण ऑनलाइन फॉमग भरिाना जे
ओळखपत्र सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने प्रमाणणि केले आहे , िे प्राचायािंच्या सही मशक्यासदहि सोबि घेऊन येणे.
३. खेळाडू स्पर्धेसाठी उपलब्र्ध नसेल िर त्िररि प्रत्यक्ष भेटून अथिा दरू ध्िनीने ककं िा पत्रािणे कळविणे आिश्यक आहे .
४. आंिर विभागीय स्पर्धेि तनिड झालेल्या खेळाडूच
ं ी संबंधर्धि स्पर्धे स्थळी जाण्याची ि येण्याची जबाबदारी संबंधर्धि
महाविद्यालयाची ि त्या खेळाडूची राहील कृपया याची नोंद घ्यािी.
५. आंिर विभागीय स्पर्धेसाठी संयोजकांनी स्पर्धगकांची तनिास व्यिस्था ज्या दठकाणी केलेली असेल त्याच दठकाणी
स्पर्धगकांनी राहणे अतनिायग आहे .
६. आंिर विभागीय स्पर्धेस्थळी खेळाडूंना िेळेि पोहोचिण्याची सिगस्ि जिाबदारी त्या त्या महाविद्यालयाची राहील.
मा. प्राचायािंनी सदरचे पत्र आपल्या महाविद्यालयािील शारीररक मशक्षण संचालकांच्या त्िररि तनदशगनास आणून पुढील
योग्य िी कायगिाही करण्यास सांगािे.
आपला विश्िासू,

प्र . डॉ. सुि म शेळके
सधचि

