
 

 

   

 

दिन ांक: २१/११/२०२२ 

प्रति, 

म . प्र च र्य,  

सांबांदित मह दिद्य लर्,  

पुणे. 

दिषर्: आांतर दिभ गीर् आचयरी (मुली) स्पि य २०२२- २०२३ सांघ दनिडीब बत... 

स. न. ति. ति 

आपणास कळतिण्यास आनंद होि आहे की, नुकत्याच झालेल्या पुणे शहर तिभागाच्या अंिर महातिद्यालयीन 

आचयरी (मुली) स्परे्धमरू्धन अंिर तिभागीय स्परे्धसाठी आपल्या महातिद्यालयािील खालील खेळाडंूच्या नािाची तनिड 

सतमिीने तशफारस केलेली आहे.  

अ. 

क्र. 

खेळ डूचे न ि मह दिद्य लर् चे न ि 

इांदडर्न 

१ कोडें अतनशा बबन  अप्पासाहेब जेरे्ध महातिद्यालय 

२ बोरसे िनया प्रतिण  एस पी कॉलेज  

३ शेख आयेशा इसारूलाक आबेदा इनामदार कॉलेज  

४ तशंदे अक्षदा सुययभान  आगाशे कॉलेज  

र खीि 

१ दातमनी किडे    एम. एम. सी. ओ. ई  

रीकॉर्व्य 

१ कोले्ह सृष्टी राजेश  एस पी कॉलेज  

२ िायडे जागृिी नरेंद्र  एस पी कॉलेज  

३ मानसी दीपानंद नाईक  एस पी कॉलेज  

कां प ऊां ड 

१ उबाळे िैष्णिी तिश्वाम्बर  गरिारे कॉलेज  

२ तशंदे मैतिली अतिनाश  एम. एम. सी. सी  

३ जार्धि समृद्धी संजय  एम. एम. सी. सी  

४ नांगरे  कोमल शतशकांि  ति सी ए सी एस  
 

अांतर दिभ गीर् स्पिेच  क र्यक्रम ख लील प्रम णे 

१ स्परे्धचे स्िळ    के टी एच एम कॉलेज, नातशक 

२ स्परे्धचे तदनांक २३ ि २४ नोव्हेंबर २०२२ 

३ संघ ररपोटींग तदनांक तदनांक: २३ नोव्हेंबर २०२२ सकाळी १०. ०० िाजिा 

संघ ररपोटींग तठकाण के टी एच एम कॉलेज, नातशक (प्रा. तप्रयांका खखंडरे – ९८९०१२१२८८) 
 

 



 

 

   

 

सूचन : 

१. ररपोतटिंग साठी राखीि खेळाडू सोडून फक्त तनिड झालेल्या खेळाडंूनीच यािे.  

२. ररपोतटिंग साठी येिाना इ. १०िी परीके्षचे उत्तीणय प्रमाणपत्र (Original 10th passing certificate) ि इ. १२िी परीके्षचे 

गुणपत्रक (Original 12th Marksheet) ररपोतटिंगच्या तदिशी आणािे.  

३. ररपोतटिंग साठी येिाना महातिद्यालयाचे शैक्षतणक िर्य २०२२-२०२३ चे ओळखपत्र आतण ऑनलाइन फॉमय भरिाना 

जे ओळखपत्र सातित्रीबाई फुले पुणे तिद्यापीठाने प्रमातणि केले आहे, िे प्राचायािंच्या सही तशक्यासतहि सोबि घेऊन 

येणे.  

४. खेळाडू स्परे्धसाठी उपलब्ध नसेल िर त्वररि प्रत्यक्ष भेटून अििा दूरध्वनीने तकंिा पत्रािणे कळतिणे आिश्यक 

आहे. 

५. आंिर तिभागीय स्परे्धि तनिड झालेल्या खेळाडंूची संबंतर्धि स्परे्ध स्िळी जाण्याची ि येण्याची जबाबदारी संबंतर्धि 

महातिद्यालयाची ि त्या खेळाडूची राहील कृपया याची नोदं घ्यािी.  

६. आंिर तिभागीय स्परे्धसाठी संयोजकांनी स्पर्धयकांची तनिास व्यिस्िा ज्या तठकाणी केलेली असेल त्याच तठकाणी 

स्पर्धयकांनी राहणे अतनिायय आहे.  

७. आंिर तिभागीय स्परे्धस्िळी खेळाडंूना िेळेि पोहोचिण्याची सियस्व जिाबदारी त्या त्या महातिद्यालयाची राहील. 

८. तनिड झालेल्या प्रते्यक खेळाडूने आर्धार काडय ची तपं्रट स्परे्ध स्िळी सोबि घेऊन जाणे अतनिायय आहे. 

मा. प्राचायािंनी सदरचे पत्र आपल्या महातिद्यालयािील शारीररक तशक्षण संचालकांच्या त्वररि तनदशयनास आणून पुढील 

योग्य िी काययिाही करण्यास सांगािे.  

आपला तिश्वासू, 

          

प्र . डॉ. सुि म शेळके 

सदचि 


