दिन ांक: ५/११/२०२२
प्रति,
म . प्र च र्य ,
सां बांदित मह दिद्य लर्,
पुणे.
दिषर्: आां तर दिभ गीर् ड र्व्ी ांग (मुली) स्पि य २०२२- २०२३ सां घ दनिडीब बत...
स. न. ति. ति
आपणास कळतिण्यास आनंद होि आहे की, नुकत्याच झालेल्या पु णे शहर तिभागाच्या अं िर महातिद्यालयीन ड र्व्ी ांग
(मुली)स्पर्धेमर्धून अं िर तिभागीय स्पर्धेसाठी आपल्या महातिद्यालयािील खालील खेळाडूंच्या नािाची तनिड सतमिीने तशफारस
केलेली आहे.
अ.
क्र.
१
२
१
२
३

खेळ डूचे न ि

मह दिद्य लर् चे न ि

तिलिा तगराम

फर्ग्ुु सन महातिद्यालय

शरयू कोंडू भैरी
कतमन्स अतभयां तिकी महातिद्यालय
अांतर दिभ गीर् स्पिेच क र्य क्रम ख लील प्रम णे
स्पर्धेचे स्थळ
स्पर्धेचे तदनांक
संघ ररपोर्टींग तदनां क
संघ ररपोर्टींग तठकाण

गरिारे कॉलेज ऑफ कॉमसु, पु णे.
१० ि ११ नोव्हेंिर २०२२
तदनां क: १०/११/२०२२ सकाळी: १०. ३० िाजिा
तर्टळक जलिरण िलाि, डे क्कन तजमखाना, पु णे.
(प्रा. अतनरुद्ध शमाु - ७७०९९९९९९७)

सू चन :
१. ररपोतर्टिं ग साठी राखीि खेळाडू सोडून फक्त तनिड झालेल्या खेळाडूंनीच यािे.
२. ररपोतर्टिं ग साठी ये िाना इ. १०िी परीक्षेचे उत्तीणु प्रमाणपि (Original 10th passing certificate) ि इ. १२िी परीक्षेचे
गु णपिक (Original 12th Marksheet) ररपोतर्टिं गच्या तदिशी आणािे.
३. ररपोतर्टिं ग साठी ये िाना महातिद्यालयाचे शैक्षतणक िर्ु २०२२-२०२३ चे ओळखपि आतण ऑनलाइन फॉमु भरिाना जे
ओळखपि सातििीिाई फुले पु णे तिद्यापीठाने प्रमातणि केले आहे , िे प्राचायािं च्या सही तशक्यासतहि सोिि घे ऊन ये णे.
४. खेळाडू स्पर्धेसाठी उपलब्ध नसेल िर त्वररि प्रत्यक्ष भेर्टून अथिा दू रध्वनीने तकंिा पिािणे कळतिणे आिश्यक आहे.
५. आं िर तिभागीय स्पर्धेि तनिड झालेल्या खेळाडूंची संिंतर्धि स्पर्धे स्थळी जाण्याची ि ये ण्याची जिािदारी संिंतर्धि
महातिद्यालयाची ि त्या खेळाडूची राहील कृपया याची नोंद घ्यािी.
६. आं िर तिभागीय स्पर्धेसाठी संयोजकां नी स्पर्धुकां ची तनिास व्यिस्था ज्या तठकाणी केलेली असेल त्याच तठकाणी स्पर्धुकां नी
राहणे अतनिायु आहे.
मा. प्राचायािंनी सदरचे पि आपल्या महातिद्यालयािील शारीररक तशक्षण संचालकांच्या त्वररि तनदशुनास आणून पु ढील योर्ग् िी
कायु िाही करण्यास सां गािे.
आपला तिश्वासू,

प्र . डॉ. सु ि म शेळके

सदचि

