
 

 

   

 

दिन ांक: ७/१२/२०२२ 

प्रति, 

म . प्र च र्य,  
सांबांधिि मह विद्र् लर्,  

पुणे. 
विषर्: आांिर विभ गीर् क्रिकेट (मुले) स्पि य २०२२- २०२३ सांघ तनिडीब बि... 

स. न. वि. वि 

आपणास कळविण्यास आनंद होत आहे की, नुकत्याच झालेल्या पुणे शहर विभागाच्या आंतर महाविद्यालयीन 
क्रिकेट (मुले) स्पर्धेमर्धून आंतर विभागीय स्पर्धेसाठी आपल्या महाविद्यालयातील खालील खेळाडंूच्या नािाची ननिड 
सममतीने मशफारस केलेली आहे.  

अ. ि. खेळ डूचे न ि मह विद्र् लर् चे न ि 

१ कवपल देडग े नेस िाडडया महाविद्यालय 

२ ओंकार आखाड े नेस िाडडया महाविद्यालय 
३     ममझान सय्यद  नेस िाडडया महाविद्यालय 
४ अनुराग किडे नेस िाडडया महाविद्यालय 
५ स्िप्ननल फुलपगार  एम. एम. सी. सी. 
६ मशिम ठोंबरे एम. एम. सी. सी. 
७ साईराज पाटील  स. प. महाविद्यालय 
८ ननश्चय निले स. प. महाविद्यालय 
९ आत्मन पोरे एम. एम. एस. सी. विर्धी महाविद्यालय 
१० सार्थक िाळके  नेस िाडडया महाविद्यालय 
११ ऋषी नाळे बी. एम. सी. सी. 
१२ कानतथक वपल्ले  नेस िाडडया महाविद्यालय 
१३ प्रज्िल मंुगरे एम. एम. सी. सी. 
१४ सैनी गुरबीर मसगं एम. एम. सी. सी. 
१५ अनंतकुमार मशदें  गरिारे कॉलेज ऑफ कॉमसथ 
१६ अजय कोळी चंद्रशेखर आगाशे शा.मश. महाविद्यालय 

र खीि 
१ यश खळदकर एम. एम. सी. सी. 
२ ननमीर जोशी नेस िाडडया महाविद्यालय 
३ नचचकेते िेलकेर स. प. महाविद्यालय 



 

 

   

 

४ तन्मय मोरे एम. एम. एस. सी. विर्धी महाविद्यालय 
५ िषृांत गंुजाळ फर्गयूथसन महाविदयालय 
६ सोहम लेल े स. प. महाविद्यालय 

आांिर विभ गीर् स्पिेच  क र्यिम ख लील प्रम ण े

१ स्पर्धेचे स्र्ळ    मसहंगड एन. बी. एन. कॉलेज ऑफ कॉमसथ, कुसगाि, लोणािळा 
२ स्पर्धेचा ददनाकं ११  ते १४ डडसेंबर २०२२ 

३ संघ ररपोटींग ददनांक ददनांक: ११ डडसेंबर दपुारी ४:०० िाजता 
संघ ररपोटींग दठकाण मसहंगड एन. बी. एन. कॉलेज ऑफ कॉमसथ, कुसगाि, लोणािळा  

(डॉ.  सचचन कांबळे ८९८३८७८६७३) 

सूचन : 
१. ररपोदटिंग साठी राखीि खेळाडू सोडून फक्त ननिड झालेल्या खेळाडंूनीच यािे.  

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

३. ररपोदटिंग साठी येताना महाविद्यालयाचे शकै्षणणक िषथ २०२२-२०२३ चे ओळखपत्र आणण ऑनलाइन फॉमथ भरताना जे 
ओळखपत्र सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने प्रमाणणत केले आहे, ते प्राचायािंच्या सही मशक्यासदहत सोबत घेऊन येणे.  

४. खेळाडू स्पर्धेसाठी उपलब्र्ध नसेल तर त्िररत प्रत्यक्ष भेटून अर्िा दरूध्िनीने ककंिा पत्रािणे कळविण ेआिश्यक आहे. 
५. आंतर विभागीय स्पर्धेत ननिड झालेल्या खेळाडंूची संबंचर्धत स्पर्धे स्र्ळी जाण्याची ि येण्याची जबाबदारी संबंचर्धत 
महाविद्यालयाची ि त्या खळेाडूची राहील कृपया याची नोंद घ्यािी.  

६. आंतर विभागीय स्पर्धेसाठी संयोजकांनी स्पर्धथकांची ननिास व्यिस्र्ा ज्या दठकाणी केलेली असेल त्याच दठकाणी 
स्पर्धथकांनी राहणे अननिायथ आहे.  

७. आंतर विभागीय स्पर्धेस्र्ळी खेळाडंूना िेळेत पोहोचिण्याची सिथस्ि जिाबदारी त्या त्या महाविद्यालयाची राहील. 
८. निवड झालेल्या प्रते्यक खेळाडूिे आधार काडड ची नप्रिंट स्पधे स्थळी सोबत घेऊि जाणे अनिवार्ड आहे. 

मा. प्राचायािंनी सदरचे पत्र आपल्या महाविद्यालयातील शारीररक मशक्षण संचालकांच्या त्िररत ननदशथनास आणून पुढील 
योर्गय ती कायथिाही करण्यास सांगािे.  

आपला विश्िासू, 

          

प्र . डॉ. सुि म शेळके 

सधचि 


