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

सांबांधित मह विद्र् लर्,
पुणे.

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

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

मह विद्र् लर् चे न ि

१

खेळ डूचे न ि

दे शपांडे ऋषभ

एम एम सी सी

२

आयय मभिपिकी

व्ही आय टी

३

शेट्टी आययन

४

भगि चचराग

मॉडनय महाविद्यालय, पुणे - ०५

५

अग्रिाल श्लोक

व्ही आय टी

६

ठाकोरे आयय

स. प महाविद्यालय

७

ठाकोरे ध्रुि

स. प महाविद्यालय

१
२

व्ही आय टी

र खीि

मोक्षिि कुमार पोरिाल

नेसिाडडया महाविद्यालय

मशंगिी अमेय

मॉडयन अमभयांत्रिकी महाविद्यालय

पार्य घुबे

व्ही आय टी

लखारी सज
ु ल

३
४
५

िेदांि काळे

कािेरी महाविद्यालय

व्ही आय टी

अांतर विभ गीर् स्पिेच क र्यक्रम ख लील प्रम णे
१

स्पर्धेचे स्र्ळ

मॉडनय महाविद्यालय, पुणे - ०५

२

स्पर्धेचे ददनांक

३

संघ ररपोटींग ददनांक

ददनांक: १४ नोव्हें बर २०२२ सकाळी ११. ०० िाजिा

संघ ररपोटींग दठकाण

मॉडनय महाविद्यालय, पुणे - ०५ (प्रा. मर्धुकर पांडकर - ९५४५४५०६०४)

१४ ि १५ नोव्हें बर २०२२

सूचन :
१. ररपोदटिं ग साठी राखीि खेळाडू सोडून फक्ि तनिड झालेल्या खेळाडूंनीच यािे.
२. ररपोदटिं ग साठी येिाना इ. १०िी परीिेचे उत्तीणय प्रमाणपि (Original 10th passing certificate) ि इ. १२िी परीिेचे
गुणपिक (Original 12th Marksheet) ररपोदटिं गच्या ददिशी आणािे.
३. ररपोदटिं ग साठी येिाना महाविद्यालयाचे शैिणणक िषय २०२२-२०२३ चे ओळखपि आणण ऑनलाइन फॉमय भरिाना जे
ओळखपि सावििीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने प्रमाणणि केले आहे , िे प्राचायािंच्या सही मशक्यासदहि सोबि घेऊन येणे.
४. खेळाडू स्पर्धेसाठी उपलब्र्ध नसेल िर त्िररि प्रत्यि भेटून अर्िा दरू ध्िनीने ककं िा पिािणे कळविणे आिश्यक आहे .
५. आंिर विभागीय स्पर्धेि तनिड झालेल्या खेळाडूच
ं ी संबंचर्धि स्पर्धे स्र्ळी जाण्याची ि येण्याची जबाबदारी संबंचर्धि
महाविद्यालयाची ि त्या खेळाडूची राहील कृपया याची नोंद घ्यािी.
६. आंिर विभागीय स्पर्धेसाठी संयोजकांनी स्पर्धयकांची तनिास व्यिस्र्ा ज्या दठकाणी केलेली असेल त्याच दठकाणी
स्पर्धयकांनी राहणे अतनिायय आहे .
७. आंिर विभागीय स्पर्धेस्र्ळी खेळाडूंना िेळेि पोहोचिण्याची सियस्ि जिाबदारी त्या त्या महाविद्यालयाची राहील.
मा. प्राचायािंनी सदरचे पि आपल्या महाविद्यालयािील शारीररक मशिण संचालकांच्या त्िररि तनदशयनास आणन
ू पढ
ु ील
योग्य िी काययिाही करण्यास सांगािे.
आपला विश्िासू,

प्र . डॉ. सुि म शेळके
सधचि

