दिन ांक: १२/११/२०२२
प्रति,
म . प्र च र्य,

सांबांधित मह विद्र् लर्,
पुणे.

विषर्: आांतर विभ गीर् बॉक्सांग (मुल)े स्पि य २०२२- २०२३ सांघ ननिडीब बत...

स. न. वि. वि
आपणास कळविण्यास आनंद होि आहे की, नुकत्याच झालेल्या पण
ु े शहर विभागाच्या अंिर महाविद्यालयीन
बॉक्सांग (मुल)े स्पर्धेमर्धून आंिर विभागीय स्पर्धेसाठी आपल्या महाविद्यालयािील खालील खेळाडूंच्या नािाची तनिड
सममिीने मशफारस केलेली आहे .
अ. क्र.

खेळ डूचे न ि

मह विद्र् लर् चे न ि

१

आयय पिार - ४६-४८ ककलो

आबासाहे ब गरिारे महाविद्यालय

२

उमर शेख - ४६-४८ ककलो

ए आय एस एस एम एस आय ओ आय टी

३

साहहल शेख - ४८-५१ ककलो

कािेरी महाविद्यालय

४

मोहहिमसंग भदोररया - ४८-५१ ककलो

५

रोहहि र्धांदर - ५१-५४ ककलो

पूना कॉलेज

बी एम सी सी

६

दे िांग यादि - ५१-५४ ककलो

मॉडनय महाविद्यालय, मशिाजीनगर

७

ऋविकेश गौड - ५४-५७ ककलो

८

फैजान सय्यद - ५४-५७ ककलो

पूना कॉलेज

९

आहदत्य गौड - ५७-६० ककलो

१०

मसद्र्धांि ककं द्रे - ५७-६० ककलो

११

अतनल अहुजा - ६०-६३.५ ककलो

पूना कॉलेज
पूना कॉलेज

श्री शाहू मंहदर महाविद्यालय
पूना कॉलेज

१२

अहमद सय्यद - ६०-६३.५ ककलो

१३

अतनकेि खोमणे - ६३.५-६७ ककलो

१४

आहदत्य जार्धि - ६३.५-६७ ककलो

सेंट विन्सेंट कॉलेज

१५

प्रसाद परदे शी - ६७-७१ ककलो

मॉडनय महाविद्यालय, मशिाजीनगर

१६

अतनकेि साळंु खे - ६७-७१ ककलो

आबासाहे ब गरिारे महाविद्यालय

१७

एस पी पी यु पी जी जी
पूना कॉलेज

कुणाल कदम - ७१-७५ ककलो

मशिछत्रपिी महाविद्यालय

यश महाडडक - ७१-७५ ककलो

स. प महाविद्यालय

१९

अतनकेि मशंदे - ७५-८० ककलो

स. प महाविद्यालय

२०

प्रिीण बबश्नोई - ७५-८० ककलो

नोरोसजी िाडडया महाविद्यालय

२१

गगरी गोसािी - ८०-८६ ककलो

जय क्ांिी महाविद्यालय

१८

२२

इंद्रजीि सोरटे - ८०-८६ ककलो

नेस िाडडया महाविद्यालय

२३

पथ्
ृ िीराज सोनी - ८६-९२ ककलो

मॉडयन लॉ कॉलेज

२४

प्रसन्न पेडणेकर - ८६-९२ ककलो

मॉडयन अमभयांबत्रकी महाविद्यालय

२५

हियकुमार चौहान - ९२ ककलो िरील

एच व्ही दे साई महाविद्यालय

अांतर विभ गीर् स्पिेच क र्यक्रम ख लील प्रम णे

१

स्पर्धेचे स्थळ

भारिीय जैन संघटनेचे कला विज्ञान ि िाणणज्य महाविद्यालय , िाघोली

२

स्पर्धेचे हदनांक

२१ ि २२ नोव्हें बर २०२२

३

संघ ररपोटींग हदनांक

हदनांक: २१ नोव्हें बर २०२२ सकाळी १०. ०० िाजिा

संघ ररपोटींग हठकाण

भारिीय जैन संघटनेचे कला विज्ञान ि िाणणज्य महाविद्यालय , िाघोली

सूचन :

(प्रा. डॉ. सुदाम शेळके – ९०२२३४००५७)

१. ररपोहटिं ग साठी राखीि खेळाडू सोडून फक्ि तनिड झालेल्या खेळाडूंनीच यािे.
२. ररपोहटिं ग साठी येिाना इ. १०िी परीक्षेचे उत्तीणय प्रमाणपत्र (Original 10th passing certificate) ि इ. १२िी परीक्षेचे
गण
ु पत्रक (Original 12th Marksheet) ररपोहटिं गच्या हदिशी आणािे.
३. ररपोहटिं ग साठी येिाना महाविद्यालयाचे शैक्षणणक ििय २०२२-२०२३ चे ओळखपत्र आणण ऑनलाइन फॉमय भरिाना जे
ओळखपत्र सावित्रीबाई फुले पण
ु े विद्यापीठाने प्रमाणणि केले आहे , िे प्राचायािंच्या सही मशक्यासहहि सोबि घेऊन येणे.
४. खेळाडू स्पर्धेसाठी उपलब्र्ध नसेल िर त्िररि प्रत्यक्ष भेटून अथिा दरू ध्िनीने ककं िा पत्रािणे कळविणे आिश्यक आहे .
५. आंिर विभागीय स्पर्धेि तनिड झालेल्या खेळाडूच
ं ी संबंगर्धि स्पर्धे स्थळी जाण्याची ि येण्याची जबाबदारी संबंगर्धि
महाविद्यालयाची ि त्या खेळाडूची राहील कृपया याची नोंद घ्यािी.
६. आंिर विभागीय स्पर्धेसाठी संयोजकांनी स्पर्धयकांची तनिास व्यिस्था ज्या हठकाणी केलेली असेल त्याच हठकाणी
स्पर्धयकांनी राहणे अतनिायय आहे .
७. आंिर विभागीय स्पर्धेस्थळी खेळाडूंना िेळेि पोहोचिण्याची सियस्ि जिाबदारी त्या त्या महाविद्यालयाची राहील.
मा. प्राचायािंनी सदरचे पत्र आपल्या महाविद्यालयािील शारीररक मशक्षण संचालकांच्या त्िररि तनदशयनास आणून पुढील
योग्य िी काययिाही करण्यास सांगािे.
आपला विश्िासू,

प्र . डॉ. सुि म शेळके
सधचि

