
 

 

   

 

दिन ांक: १२/११/२०२२ 

प्रति, 

म . प्र च र्य,  
सांबांधित मह विद्र् लर्,  

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

स. न. वि. वि 

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

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

१ योगगिा परदेशी - ४५-४८ ककलो नेस िाडडया महाविद्यालय 

२ िासिंड मसद्र्धी - ४५-४८ ककलो हुजूरपागा महाविद्यालय 
३     प्राजक्िा िाडे - ४८-५० ककलो पूना कॉलेज 
४ वपकंी चव्हाण - ४८-५० ककलो सरहद महाविद्यालय 
५ आयाा कुलकणी - ५०-५२ ककलो एम एम सी सी 
६ अंजनी गोचडे - ५०-५२ ककलो एम एम सी सी 
७ आमलया सय्यद - ५२ -५५ ककलो पूना कॉलेज 
८ जगदाळे समदृ्र्धी - ५५-५७ ककलो मसम्बॉयमसस महाविद्यालय 
९ ितनष यिनाळकर - ५५-५७ ककलो व्ही आय आय टी 
१० निृा शहा - ५७-६० ककलो बी एम सी सी 
११ नंदनािरे सुनीिा - ५७-६० ककलो फर्गयुासन महाविद्यालय 
१२ गोपाळ समदृ्र्धी - ६०-६३ ककलो आबासाहेब गरिारे महाविद्यालय 
१३ िांबोळी ऋिुजा - ६३-६६ ककलो आबासाहेब गरिारे महाविद्यालय 
१४ डािकर सई - ७०-७५ ककलो नौरोसजी िाडडया महाविद्यालय 
१५ पटिर्धान संपदा - ७०-७५ ककलो मॉडना लॉ कॉलेज 
१६ जार्धि सषृ्टी - ७५-८१ ककलो आप्पासाहेब जेर्धे महाविद्यालय 
१७ राजपूि हवषािा - ८१ ककलो िरील नौरोसजी िाडडया महाविद्यालय 
१८ डबाले प्रणाली - ८१ ककलो िरील ए आय एस एस एम एस आय ओ आय टी 

 

 



 

 

   

 

अांतर विभ गीर् स्पिचे  क र्यक्रम ख लील प्रम ण े

१ स्पर्धेचे स्थळ    भारिीय जैन संघटनेचे कला विज्ञान ि िाणणज्य महाविद्यालय , िाघोली 
२ स्पर्धेचे ददनांक २१ ि २२ नोव्हेंबर २०२२ 

३ संघ ररपोटींग ददनांक ददनांक: २१ नोव्हेंबर २०२२  सकाळी १०. ०० िाजिा 
संघ ररपोटींग दठकाण भारिीय जैन संघटनेचे कला विज्ञान ि िाणणज्य महाविद्यालय , िाघोली 

(प्रा. कल्याणी कंुभार - ७७६९८०६९०८) 

सूचन : 

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

२. ररपोदटिंग साठी येिाना इ. १०िी परीक्षचेे उत्तीणा प्रमाणपत्र (Original 10th passing certificate) ि इ. १२िी परीक्षेचे 
गुणपत्रक (Original 12th Marksheet) ररपोदटिंगच्या ददिशी आणािे.  

३. ररपोदटिंग साठी येिाना महाविद्यालयाचे शकै्षणणक िषा २०२२-२०२३ चे ओळखपत्र आणण ऑनलाइन फॉमा भरिाना जे 
ओळखपत्र सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने प्रमाणणि केले आहे, िे प्राचायािंच्या सही मशक्यासदहि सोबि घेऊन येणे.  

४. खेळाडू स्पर्धेसाठी उपलब्र्ध नसेल िर त्िररि प्रत्यक्ष भेटून अथिा दरूध्िनीने ककंिा पत्रािणे कळविण ेआिश्यक आहे. 

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

६. आंिर विभागीय स्पर्धेसाठी संयोजकांनी स्पर्धाकांची तनिास व्यिस्था ज्या दठकाणी केलेली असेल त्याच दठकाणी 
स्पर्धाकांनी राहणे अतनिाया आहे.  

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

मा. प्राचायािंनी सदरचे पत्र आपल्या महाविद्यालयािील शारीररक मशक्षण संचालकांच्या त्िररि तनदशानास आणून पुढील 
योर्गय िी कायािाही करण्यास सांगािे.  

आपला विश्िासू, 

          

प्र . डॉ. सुि म शेळके 

सधचि 


