
 

    

 

दिन ांक: १२/११/२०२२ 

प्रति, 

म . प्र च र्य,  
सांबांधित मह विद्र् लर्,  

पुणे. 
विषर्: आांतर विभ गीर् वेटलिफ्टिंग (मुिे) स्पि य २०२२- २०२३ सांघ ननिडीब बत... 

स. न. वि. वि 

आपणास कळविण्यास आनंद होि आहे की, नुकत्याच झालेल्या पुणे शहर विभागाच्या अंिर महाविद्यालयीन 
वेटलिफ्टिंग (मुिे)  स्पर्धेमर्धनू अंिर विभागीय स्पर्धेसाठी आपल्या महाविद्यालयािील खालील खेळाडंूच्या नािाची तनिड 
सममिीने मशफारस केलेली आहे.  

अ. क्र. खेळ डूचे न ि मह विद्र् लर् चे न ि 

१ अनुप रावल - ५५ किलो एच. व्ही. देसाई महाकवद्यालय 

२ तनखखल त्रििदेी - ६१ किलो एच. व्ही. देसाई महाकवद्यालय 

३ आयुष्य जार्धि- ६१ किलो एच. व्ही. देसाई महाकवद्यालय 

४ िेशव िुशवा - ६७ किलो एच. व्ही. देसाई महाकवद्यालय 
५ अकिषेि पाटील - ६७ किलो डॉ. बाबासाहेब आंबेडिर महाकवद्यालय, औधं 
६ नरेंद्र शहा - ७३ किलो एच. व्ही. देसाई महाकवद्यालय 
७ कनखिल थमन्ना - ७३ किलो एच. व्ही. देसाई महाकवद्यालय 
८ अंकित यादव - ८१ किलो पूना िॉलेज 
९ अक्षय िासवन - ८१ किलो नौरोसजी वाकडया िॉलेज 
१० धैययशील साळंुिे - ८९ किलो पूना िॉलेज 
११ रोहन िाळाणे - ९६ किलो एम इ एस सीकनयर िॉलेज 
१२ प्रज्वल बल्ला - ९६ किलो एम एम सी सी 

 

अांतर विभ गीर् स्पिचे  क र्यक्रम ख लील प्रम ण े

१ स्पर्धेचे स्थळ    अमृतेश्वर िला, वाकणज्य व कवज्ञान महाकवद्यालय, कवंझर, कज. पुणे.  
२ स्पर्धेचे ददनांक २१ व २२ नोव्हेंबर २०२२ 

३ संघ ररपोर्टींग ददनांक ददनांक: २१ नोव्हेंबर २०२२ सकाळी १०. ०० िाजिा 
संघ ररपोर्टींग दठकाण अमृतेश्वर महाकवद्यालय, कवंझर, कज. पुणे.( ऋषी दुबे – ९७६२४३४९४९) 

सूचन : 

१. ररपोदर्टिंग साठी राखीि खेळाडू सोडून फक्ि तनिड झालेल्या खेळाडंूनीच यािे.  



 

    

 

२. ररपोदर्टिंग साठी येिाना इ. १०िी परीक्षचेे उत्तीणण प्रमाणपि (Original 10th passing certificate) ि इ. १२िी परीक्षेचे 
गुणपिक (Original 12th Marksheet) ररपोदर्टिंगच्या ददिशी आणािे.  

३. ररपोदर्टिंग साठी येिाना महाविद्यालयाचे शकै्षखणक िर्ण २०२२-२०२३ चे ओळखपि आखण ऑनलाइन फॉमण भरिाना जे 
ओळखपि सावििीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने प्रमाखणि केले आहे, िे प्राचायािंच्या सही मशक्यासदहि सोबि घेऊन येणे.  

४. खेळाडू स्पर्धेसाठी उपलब्र्ध नसेल िर त्िररि प्रत्यक्ष भेरू्टन अथिा दरूध्िनीने ककंिा पिािणे कळविण ेआिश्यक आहे. 

५. आंिर विभागीय स्पर्धेि तनिड झालेल्या खेळाडंूची संबंधर्धि स्पर्धे स्थळी जाण्याची ि येण्याची जबाबदारी संबंधर्धि 
महाविद्यालयाची ि त्या खळेाडूची राहील कृपया याची नोंद घ्यािी.  

६. आंिर विभागीय स्पर्धेसाठी संयोजकांनी स्पर्धणकांची तनिास व्यिस्था ज्या दठकाणी केलेली असेल त्याच दठकाणी 
स्पर्धणकांनी राहणे अतनिायण आहे.  

७. आंिर विभागीय स्पर्धेस्थळी खेळाडंूना िेळेि पोहोचिण्याची सिणस्ि जिाबदारी त्या त्या महाविद्यालयाची राहील. 

मा. प्राचायािंनी सदरचे पि आपल्या महाविद्यालयािील शारीररक मशक्षण संचालकांच्या त्िररि तनदशणनास आणून पुढील 
योग्य िी कायणिाही करण्यास सांगािे.  

आपला विश्िासू, 

          

प्र . डॉ. सुि म शेळके 

सधचि 


