दिन क
ां : ०९/११/२०२२
प्रति,
म . प्र च र्य,
सांबांतिि मह तिद्य लर्,
पुणे.
तिषर्: आांिर तिभ गीर् तलवारबाजी (मुल)े स्पि य २०२२- २०२३ सांघ तनिडीब बि...
स. न. ति. ति
आपण स कळतिण्र् स आनांि होि आहे की, नुकत्र् च झ लेल्र् पुणे शहर तिभ ग च्र् अांिर मह तिद्य लर्ीन
तलवारबाजी (मुल)े स्पिेमिून आांिर तिभ गीर् स्पिेस ठी आपल्र् मह तिद्य लर् िील ख लील खेळ डू ांच्र् न ि ची तनिड
सतमिीने तशफ रस के लेली आहे.
अ.
खेळ डू चे न ि
मह तिद्य लर् चे न ि
क्र.
ईप्पी
१

सांजोग नह र

व्ही. सी. ए. सी. एस

२

स तहल िरक श

ए. पी. सी. ओ. ई. आर

३

अमन िोशी

मॉडनय अतभर् ांतिकी मह तिद्य लर्

४

कु ण ल म नकर

सी. ओ. ई. पी
सेबर

१

मीि छ जेड

तसम्ब र्ोतसस मह तिद्य लर्

२

सांजोग नह र

व्ही. सी. ए. सी. एस

३

र्ोगेंद्र अगरि ल

मॉडनय मह तिद्य लर्, तशि जीनगर

४

कु ण ल म नकर

सी. ओ. ई. पी
फॉइल

१

मीि छ जेड

तसम्ब र्ोतसस मह तिद्य लर्

२

अमन िोशी

मॉडनय अतभर् ांतिकी मह तिद्य लर्

३

हषयल नांि िणे

सी. ओ. ई. पी

४

र्ोगेंद्र अगरि ल

मॉडनय मह तिद्य लर्, तशि जीनगर

अांिर तिभ गीर् स्पिेच क र्यक्रम ख लील प्रम णे
१
२
३

स्पिेचे स्थळ
स्पिेचे दिन ांक
सांघ ररपोर्टींग दिन ांक
सांघ ररपोर्टींग रठक ण

आबासाहे ब गरवारे महाववद्यालय
११ नोव्हेंबर २०२२
११ नोव्हें बर २०२२ सक ळी ११. ०० ि जि
आबासाहे ब गरवारे महाववद्यालय (प्रा. अनघा विकटे – ९८५०७१०७१३)

सूचन :
१. ररपोर्र्टिंग स ठी र खीि खेळ डू सोडू न फक्त तनिड झ लेल्र् खेळ डू ांनीच र् िे.
२. ररपोर्र्टिंग स ठी र्ेि न इ. १०िी परीक्षेचे उत्तीणय प्रम णपि (Original 10th passing certificate) ि इ. १२िी
परीक्षेचे गुणपिक (Original 12th Marksheet) ररपोर्र्टिंगच्र् दििशी आण िे.
३. ररपोर्र्टिंग स ठी र्ेि न मह तिद्य लर् चे शैक्षतणक िषय २०२२-२०२३ चे ओळखपि आतण ऑनल इन फॉमय भरि न
जे ओळखपि स तििीब ई फु ले पुणे तिद्य पीठ ने प्रम तणि के ले आहे, िे प्र च र् िंच्र् सही तशक्र् सतहि सोबि घेऊन र्ेणे.
४. खेळ डू स्पिेस ठी उपलब्ि नसेल िर त्िररि प्रत्र्क्ष भेर्टून अथि िूरध्िनीने ककां ि पि िणे कळतिणे आिश्र्क आहे.
५. आांिर तिभ गीर् स्पिेि तनिड झ लेल्र् खेळ डू ांची सांबांतिि स्पिे स्थळी ज ण्र् ची ि र्ेण्र् ची जब बि री सांबांतिि
मह तिद्य लर् ची ि त्र् खेळ डू ची र हील कृ पर् र् ची नोंि घ्र् िी.
६. आांिर तिभ गीर् स्पिेस ठी सांर्ोजक ांनी स्पियक ांची तनि स व्यिस्थ ज्र् रठक णी के लेली असेल त्र् च रठक णी
स्पियक ांनी र हणे अतनि र्य आहे.
७. आांिर तिभ गीर् स्पिेस्थळी खेळ डू ांन िेळेि पोहोचिण्र् ची सियस्ि जि बि री त्र् त्र् मह तिद्य लर् ची र हील.
म . प्र च र् िंनी सिरचे पि आपल्र् मह तिद्य लर् िील श रीररक तशक्षण सांच लक च्ां र् त्िररि तनिशयन स आणून पुढील
र्ोग्र् िी क र्यि ही करण्र् स स ांग िे.
आपल तिश्व सू,

प्र . डॉ. सुि म शेळके
सतचि

