
 

    

 

 

दिन ांक: ०८/११/२०२२ 

प्रतत, 

मा. प्राचायय,  

संबतंधत महातिद्यालय,  

पणु.े 

तिषय: आतंर तिभागीय  तिम्न्यातटिक्स (मलुी) टपधाय २०२२- २०२३ सघं तनिडीबाबत... 

स. न. ति. ति 

आपणास कळतिण्यास आनंद होत आह ेकी, नुकत्याच झालेल्या पुणे शहर तिभागाच्या अंतर महातिद्यालयीन तिम्न्यातटिक्स 

(मलुी)  टपधेमधनू अंतर तिभागीय टपधेसाठी आपल्या महातिद्यालयातील खालील खेळाडंूच्या नािाची तनिड सतमतीने तशफारस 

केलेली आह.े  

 

अ. क्र. खळेाडूच ेनाि महातिद्यालयाच ेनाि 

१ मानसी देशमुख  अररहतं महातिद्यालय , बािधन 

२ ऐश्वयाय बेलदार  अररहतं महातिद्यालय , बािधन 

३ प्रणाली नाल े अररहतं महातिद्यालय , बािधन 

४ गौरी कलान े अररहतं महातिद्यालय , बािधन 

५ अन्या भूतकर स.प. महातिद्यालय 

६ मनटिी िमिारे मॉडन महातिद्यालय, तशिािीनगर 

 

अतंर तिभागीय टपधचेा काययक्रम खालील प्रमाण े

१ टपधेचे टथळ    मराठिाडा तमत्र मंडळाचे अतभयांतत्रकी महातिद्यालय, किेनगर,पणु े

२ टपधेचे ददनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ 

३ संघ ररपोिींग ददनांक ददनांक: १४ नोव्हेंबर २०२२ सकाळी ११. ०० िािता 

संघ ररपोिींग रठकाण मराठिाडा तमत्र मंडळाचे अतभयांतत्रकी महातिद्यालय, किेनगर,पणु े

(प्रा. डॉ. उमेश तबबिे – ७३५०५०९९९०) 

सचूना: 

१. ररपोर्टिग साठी राखीि खेळाडू सोडून फक्त तनिड झालले्या खेळाडंूनीच यािे.  

२. ररपोर्टिग साठी यतेाना इ. १०िी परीक्षेचे उत्तीणय प्रमाणपत्र (Original 10th passing certificate) ि इ. १२िी परीक्षेचे गणुपत्रक 

(Original 12th Marksheet) ररपोर्टिगच्या ददिशी आणािे.  

३. ररपोर्टिग साठी यतेाना महातिद्यालयाचे शैक्षतणक िषय २०२२-२०२३ चे ओळखपत्र आतण ऑनलाइन फॉमय भरताना िे ओळखपत्र 

सातित्रीबाई फुले पुण ेतिद्यापीठाने प्रमातणत केल ेआह,े ते प्राचायाांच्या सही तशक्यासतहत सोबत घऊेन येणे.  

४. खेळाडू टपधेसाठी उपलब्ध नसेल तर त्िररत प्रत्यक्ष भेिून अथिा दरूध्िनीने ककिा पत्रािणे कळतिणे आिश्यक आहे. 

५. आंतर तिभागीय टपधेत तनिड झालले्या खेळाडंूची संबंतधत टपधे टथळी िाण्याची ि यणे्याची िबाबदारी संबंतधत महातिद्यालयाची 

ि त्या खेळाडूची राहील कृपया याची नोंद घ्यािी.  



 

    

 

६. आंतर तिभागीय टपधेसाठी संयोिकांनी टपधयकांची तनिास व्यिटथा ज्या रठकाणी केललेी असेल त्याच रठकाणी टपधयकांनी राहण े

अतनिायय आह.े  

७. आंतर तिभागीय टपधेटथळी खेळाडंूना िेळेत पोहोचिण्याची सियटि ििाबदारी त्या त्या महातिद्यालयाची राहील. 

मा. प्राचायाांनी सदरचे पत्र आपल्या महातिद्यालयातील शारीररक तशक्षण संचालकांच्या त्िररत तनदशयनास आणून पुढील योग्य ती 

काययिाही करण्यास सांगािे.  

आपला तिश्वासू, 

          

प्रा. डॉ. सदुाम शळेके 

सतचि 


