
 

    

 

 

ददन ांक: ०८/११/२०२२ 

प्रतत, 

म . प्र च यय,  

सांबांतधत मह तिद्य लय,  

पणु.े 

तिषय: आांतर तिभ गीय  तिम्न्य तटिक्स (मलु)े टपध य २०२२- २०२३ सांघ तनिडीब बत... 

स. न. ति. ति 

आपण स कळतिण्य स आनांद होत आह ेकी, नुकत्य च झ लेल्य  पुण ेशहर तिभ ग च्य  अांतर मह तिद्य लयीन तिम्न्य तटिक्स 

(मलु)े  टपधेमधून अांतर तिभ गीय टपधेस ठी आपल्य  मह तिद्य लय तील ख लील खेळ डूांच्य  न ि ची तनिड सतमतीने तशफ रस केललेी 

आह.े  

 

अ. क्र. खळे डूच ेन ि मह तिद्य लय च ेन ि 

१ हषय धुम ळे अररहांत मह तिद्य लय , ब िधन 

२ ओंक र धनिडे अररहांत मह तिद्य लय , ब िधन 

३ हरेांब चव्ह ण एम. एम. सी.सी. 

४ अिुयन चव्ह ण सुध त ई म ांडके मह तिद्य लय 

५ प थय घगुरे अररहांत मह तिद्य लय , ब िधन 

६ स तहल मरगिे एम. एम. सी.सी. 

७ िय देिकर अररहांत मह तिद्य लय , ब िधन 

र खीि 

८ प्रणि शह  नेस ि डीय  मह तिद्य लय 

९ प्रणि सपक ळ एम. एम. सी.सी. 

 

अांतर तिभ गीय टपधचे  क ययक्रम ख लील प्रम ण े

१ टपधेचे टथळ    मर ठि ड  तमत्र मांडळ चे अतभय ांतत्रकी मह तिद्य लय, किेनगर,पणु े

२ टपधेचे ददन ांक १४ नोव्हेंबर २०२२ 

३ सांघ ररपोिींग ददन ांक ददन ांक: १४ नोव्हेंबर २०२२ सक ळी ११. ०० ि ित  

सांघ ररपोिींग रठक ण मर ठि ड  तमत्र मांडळ चे अतभय ांतत्रकी मह तिद्य लय, किेनगर,पणु े

(प्रा. डॉ. उमेश तबबिे – ७३५०५०९९९०) 

सचून : 

१. ररपोर्टिग स ठी र खीि खेळ डू सोडून फक्त तनिड झ लले्य  खेळ डूांनीच य िे.  

२. ररपोर्टिग स ठी यते न  इ. १०िी परीक्षेचे उत्तीणय प्रम णपत्र (Original 10th passing certificate) ि इ. १२िी परीक्षेचे गणुपत्रक 

(Original 12th Marksheet) ररपोर्टिगच्य  ददिशी आण िे.  

३. ररपोर्टिग स ठी यते न  मह तिद्य लय चे शैक्षतणक िषय २०२२-२०२३ चे ओळखपत्र आतण ऑनल इन फॉमय भरत न  िे ओळखपत्र 



 

    

 

स तित्रीब ई फुले पुण ेतिद्य पीठ ने प्रम तणत केल ेआह,े ते प्र च य ांच्य  सही तशक्य सतहत सोबत घऊेन येणे.  

४. खेळ डू टपधेस ठी उपल्ध नसेल तर त्िररत प्रत्यक्ष भेिून अथि  दरू्िनीने िंकि  पत्र िणे कळतिणे आि्यक आहे. 

५. आांतर तिभ गीय टपधेत तनिड झ लले्य  खेळ डूांची सांबांतधत टपधे टथळी ि ण्य ची ि यणे्य ची िब बद री सांबांतधत मह तिद्य लय ची 

ि त्य  खेळ डूची र हील कृपय  य ची नोंद घ्य िी.  

६. आांतर तिभ गीय टपधेस ठी सांयोिक ांनी टपधयक ांची तनि स व्यिटथ  ज्य  रठक णी केललेी असेल त्य च रठक णी टपधयक ांनी र हण े

अतनि यय आह.े  

७. आांतर तिभ गीय टपधेटथळी खेळ डूांन  िेळेत पोहोचिण्य ची सियटि िि बद री त्य  त्य  मह तिद्य लय ची र हील. 

म . प्र च य ांनी सदरचे पत्र आपल्य  मह तिद्य लय तील श रीररक तशक्षण सांच लक ांच्य  त्िररत तनदशयन स आणून पुढील योग्य ती 

क ययि ही करण्य स स ांग िे.  

आपल  तिश्व सू, 

          

प्र . डॉ. सदु म शळेके 

सतचि 


