
 

    

 

दिन ांक: १२/११/२०२२ 

प्रति, 

म . प्र च र्य,  

सांबांतिि मह तिद्य लर्,  

पणु.े 

तिषर्: आांिर तिभ गीर् वेटलिफ्टिंग (मुिी) स्पि य २०२२- २०२३ सांघ तनिडीब बि... 

स. न. ति. ति 

आपण स कळतिण्र् स आनांि होि आह ेकी, नुकत्र् च झ लेल्र्  पणुे शहर तिभ ग च्र्  अांिर मह तिद्य लर्ीन 

वेटलिफ्टिंग (मुिी) स्पिेमिून अांिर तिभ गीर् स्पिेस ठी आपल्र्  मह तिद्य लर् िील ख लील खेळ डूांच्र्  न ि ची तनिड 

सतमिीने तशफ रस केलेली आह.े  

अ. 

क्र. 

खळे डूचे न ि मह तिद्य लर् चे न ि 

१ हिमाली काांबळे - ५५ हकलो आबेदा इनामदार मिाहिद्यालय 

२ सुजाता राय - ५५ हकलो एच. व्ही. देसाई मिाहिद्यालय 

३ हितल जाधि - ५९ हकलो मामासािेब मोिोळ मिाहिद्यालय 

४ गीताांजली जगदाळे - ५९ हकलो स. प. मिाहिद्यालय 

५ प्रती्ा मेितर - ६४ हकलो डॉ. बाबासािेबआांबेडकर मिाहिद्यालय, औांध 

६ तृप्ती माने - ७१ हकलो मामासािेब मोिोळ मिाहिद्यालय 

७ सा्ी घाडगे - ७१ हकलो श्री िाहू मांहदर मिाहिद्यालय 

८ मनोरमा माने - ७६ हकलो पुना कॉलेज 

९ प्रती्ा सरिदे - ७६ हकलो स प मिाहिद्यालय 

१० िैष्णिी पिार - ८१ हकलो डॉ. बाबासािेबआांबेडकर मिाहिद्यालय, औांध 

 

अांिर तिभ गीर् स्पिचे  क र्यक्रम ख लील प्रम ण े

१ स्पिेचे स्थळ    हुतात्मा राजगुरू मिाहिद्यालय, राजगुरूनगर, ता. खेड, हज. पुणे. 

२ स्पिेचे दिन ांक २० ि २१ नोव्हेंबर २०२२ 

३ सांघ ररपोर्टींग दिन ांक दिन ांक: २० नोव्हेंबर २०२२ सक ळी १०. ०० ि जि  

सांघ ररपोर्टींग रठक ण हुतात्मा राजगुरू मिाहिद्यालय, राजगुरूनगर( प्रा. रोहित ताांबे– ९८९०४३६८६३) 

सचून : 

१. ररपोर्र्टिंग स ठी र खीि खेळ डू सोडून फक्त तनिड झ लेल्र्  खेळ डूांनीच र् िे.  

२. ररपोर्र्टिंग स ठी र्ेि न  इ. १०िी परीक्षेचे उत्तीणय प्रम णपत्र (Original 10th passing certificate) ि इ. १२िी 

परीक्षेचे गणुपत्रक (Original 12th Marksheet) ररपोर्र्टिंगच्र्  दििशी आण िे.  

३. ररपोर्र्टिंग स ठी र्ेि न  मह तिद्य लर् चे शैक्षतणक िषय २०२२-२०२३ चे ओळखपत्र आतण ऑनल इन फॉमय भरि न  

जे ओळखपत्र स तित्रीब ई फुले पुणे तिद्य पीठ ने प्रम तणि केले आह,े िे प्र च र् िंच्र्  सही तशक्र् सतहि सोबि घेऊन र्ेणे.  

४. खेळ डू स्पिेस ठी उपलब्ि नसेल िर त्िररि प्रत्र्क्ष भेरू्टन अथि  िरूध्िनीने ककां ि  पत्र िणे कळतिणे आिश्र्क आह.े 



 

    

 

५. आांिर तिभ गीर् स्पिेि तनिड झ लेल्र्  खेळ डूांची सांबांतिि स्पिे स्थळी ज ण्र् ची ि र्ेण्र् ची जब बि री सांबांतिि 

मह तिद्य लर् ची ि त्र्  खेळ डूची र हील कृपर्  र् ची नोंि घ्र् िी.  

६. आांिर तिभ गीर् स्पिेस ठी सांर्ोजक ांनी स्पियक ांची तनि स व्यिस्थ  ज्र्  रठक णी केलेली असले त्र् च रठक णी 

स्पियक ांनी र हणे अतनि र्य आह.े  

७. आांिर तिभ गीर् स्पिेस्थळी खेळ डूांन  िेळेि पोहोचिण्र् ची सियस्ि जि बि री त्र्  त्र्  मह तिद्य लर् ची र हील. 

म . प्र च र् िंनी सिरच ेपत्र आपल्र्  मह तिद्य लर् िील श रीररक तशक्षण सांच लक ांच्र्  त्िररि तनिशयन स आणनू पुढील 

र्ोग्र् िी क र्यि ही करण्र् स स ांग िे.  

आपल  तिश्व सू, 

          

प्र . डॉ. सिु म शळेके 

सतचि 


