
 

 

   

 

दिन ांक: ११/११/२०२२ 

प्रति, 

म . प्र च र्य,  
सांबांधित मह विद्र् लर्,  

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

स. न. वि. वि 

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

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

१ प्रथमेश चौर्धरी – ६० ककलो एम एम सी ओ  ई 

२ अभय चव्हाण – ६० ककलो श्री मशिाजी मराठा सोसायटी इन्स्स्टट्यूट 
ऑफ मॅनेजमेंट अँड ररसचच 

३ श्री जांभुळकर - ६५ ककलो 
 

आबासाहेब गरिारे महाविद्यालय 

 
४ सोहम ननािरे - ६५ ककलो एम ई एस सीतनयर कॉलजे 
५ रेहान सय्यद - ७० ककलो पूना कॉलेज 
६ अमन शेख - ७० ककलो आबेदा इनामदार महाविद्यालय 
७ शुभम िाईकर - ७५ ककलो डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय, औरं्ध 
८ मशिराज र्धुमाळ - ७५ ककलो आप्पासाहेब जेर्धे महाविद्यालय 
९ कुणाल येनपुरे - ८० ककलो कािेरी महाविद्यालय 

र खीि 
१ िेदांि गालींदे - ६० ककलो 

 
भारिीय कलाप्रसाररणी सभेचे आककच टेक्चर 

महाविद्यालय 
२ प्रिीक साबळे - ६५ ककलो नेस िाडडया महाविद्यालय 
३ रोहन खंडागळे - ७० ककलो मॉडचन महाविद्यालय, गणशेखखडं 
४ उबेद सय्यद - ७५ ककलो पुना कॉलेज 

 

 

 



 

 

   

 

अांतर विभ गीर् स्पिचे  क र्यक्रम ख लील प्रम ण े

१ स्पर्धेचे स्थळ    सी. डी. जैन महाविद्यालय, श्रीरामपूर, अहमदनगर 
२ स्पर्धेचे ददनांक ददनांक २१/१२/२०२२ 

३ संघ ररपोटींग ददनांक ददनांक २१/१२/२०२२ सकाळी ११:०० िा. 
संघ ररपोटींग दठकाण सी. डी. जैन महाविद्यालय, श्रीरामपूर, अहमदनगर (प्रा. शांिाराम ढमाले ९४२१०७७१८०) 

 

सूचन : 

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

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

३. ररपोदटिंग साठी येिाना महाविद्यालयाचे शकै्षखणक िर्च २०२२-२०२३ चे ओळखपत्र आखण ऑनलाइन फॉमच भरिाना जे 
ओळखपत्र सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने प्रमाखणि 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 संबंधर्धि स्पर्धे स्थळी जाण्याची ि येण्याची जबाबदारी संबंधर्धि 
महाविद्यालयाची ि त्या खळेाडूची राहील कृपया याची नोंद घ्यािी.  

६. आंिर विभागीय स्पर्धेसाठी संयोजकांनी स्पर्धचकांची तनिास व्यिस्था ज्या दठकाणी केलेली असेल त्याच दठकाणी 
स्पर्धचकांनी राहणे अतनिायच आहे.  

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

मा. प्राचायािंनी सदरचे पत्र आपल्या महाविद्यालयािील शारीररक मशक्षण संचालकांच्या त्िररि तनदशचनास आणून पुढील 
योग्य िी कायचिाही करण्यास सांगािे.  

आपला विश्िासू, 

          

प्र . डॉ. सुि म शेळके 

सधचि 


