
 

    

 

दिन ांक: ०९/११/२०२२ 

प्रति, 

म . प्र च र्य,  

संबंतिि महातिद्यालय,  

पुणे. 

दिषर्: आंिर तिभागीय तलि रब जी (मुली) स्पिाा २०२२- २०२३ संघ तििडीबाबि... 

स. ि. ति. ति 

आपणास कळतिण्यास आिंद होि आहे की, िुकत्याच झालेल्या पुणे शहर तिभागाच्या अंिर महातिद्यालयीि तलि रब जी 

(मुली) स्पिेमिूि आंिर तिभागीय स्पिेसाठी आपल्या महातिद्यालयािील खालील खेळाडंूच्या िािाची तििड सतमिीिे तशफारस 

केलेली आहे.  

अ. 

क्र. 

खेळ डूचे न ि मह दिद्य लर् चे न ि 

ईप्पी 
 

१ त्रिगुणी बेंद्र े  नौरोसजी वात्रिया महात्रवद्यालय 

२ सई चौगुल े हुजूरपागा महात्रवद्यालय 

३     काजल राऊत सीओईपी 

४ अंककता चोरग े हुजूरपागा महात्रवद्यालय 

सेबर 
 

१ आकिती सोनवण े िी ई एस लॉ कॉलेज 

२ प्रेरणा पाटील सीओईपी 

३ कोमल राजपरुोत्रहत हुजूरपागा महात्रवद्यालय 

४ गायिी कंुजीर हुजूरपागा महात्रवद्यालय 

फॉइल 

१ किया ओसवाल पी आय सी टी 

२ काजल राऊत सीओईपी 

३     वृषाली गात्रवत सीओईपी 

४ वैष्णवी लंबािे हुजूरपागा महात्रवद्यालय 

 

 

अतंर त्रवभागीय स्पर्धचेा काययक्रम खालील प्रमाण े

१ स्पर्धेचे स्थळ    आबासाहेब गरिारे महातिद्यालय 

२ स्पर्धेचे किनांक ११ नोव्हेंबर २०२२ 

३ संघ ररपोटींग किनांक ११ िोव्हेंबर २०२२ सकाळी ११. ०० वाजता 

संघ ररपोटींग रिकाण आबासाहेब गरिारे महातिद्यालय  (प्रा. अिघा तचकटे  – ९८५०७१०७१३) 



 

    

 

सचूना: 

१. ररपोर्टिंग सािी राखीव खेळािू सोिून फक्त त्रनवि झालेल्या खेळािंूनीच यावे.  

२. ररपोर्टिंग सािी यतेाना इ. १०वी परीक्षेचे उत्तीणय प्रमाणपि (Original 10th passing certificate) व इ. १२वी परीक्षेचे 

गुणपिक (Original 12th Marksheet) ररपोर्टिंगच्या किवशी आणावे.  

३. ररपोर्टिंग सािी यतेाना महात्रवद्यालयाचे शैक्षत्रणक वषय २०२२-२०२३ चे ओळखपि आत्रण ऑनलाइन फॉमय भरताना जे ओळखपि 

सात्रविीबाई फुले पुण ेत्रवद्यापीिाने प्रमात्रणत केल ेआह,े ते प्राचायािंच्या सही त्रशक्यासत्रहत सोबत घऊेन येणे.  

४. खेळािू स्पर्धेसािी उपल्र्ध नसेल तर ्वररत प्र्यक्ष भेटून अथवा िरू्वनीन ेिंकंवा पिावणे कळत्रवणे आव्यक आहे. 

५. आंतर त्रवभागीय स्पर्धेत त्रनवि झालले्या खेळािंूची संबंत्रर्धत स्पर्ध ेस्थळी जाण्याची व यणे्याची जबाबिारी संबंत्रर्धत 

महात्रवद्यालयाची व ्या खेळािूची राहील कृपया याची नोंि घ्यावी.  

६. आंतर त्रवभागीय स्पर्धेसािी संयोजकांनी स्पर्धयकांची त्रनवास व्यवस्था ज्या रिकाणी केललेी असेल ्याच रिकाणी स्पर्धयकांनी राहण े

अत्रनवायय आह.े  

७. आंतर त्रवभागीय स्पर्धेस्थळी खेळािंूना वेळेत पोहोचवण्याची सवयस्व जवाबिारी ्या ्या महात्रवद्यालयाची राहील. 

मा. प्राचायािंनी सिरचे पि आपल्या महात्रवद्यालयातील शारीररक त्रशक्षण संचालकांच्या ्वररत त्रनिशयनास आणून पुढील योग्य ती 

काययवाही करण्यास सांगावे.  

आपला त्रवश्वासू, 

          

प्रा. िॉ. सिुाम शळेके 

सत्रचव 


