
 

सावित्रीबाई फुल ेपणु ेविद्यापीठ,पणु े

अहमदनगर विल्हा विभागीय क्रीडा सवमती सन २०२२-२३ 

द्वारा : दादापाटील रािळे कला, विज्ञान आवण िावणज्य महाविद्यालय, आददनाथनगर.  

ता. पाथडी, वि. अहमदनगर. वपन न.ं ४१४५०५ 

सन २०२२-२३ आतंरमहाविद्यालयीन स्पर्ाा प्रस्तावित कायाक्रमपवत्रका 

 

क्र. क्रीडा प्रकार आतंर महाविद्यालयीन स्पर्ाा स्थळ ददनाकं आतंर विभागीय स्पर्ाा स्थळ ददनाकं 

१४ व्हॉलीबॉल (मुले) 

आमतृिाहीनी इंिी कॉलिे, सगंमनरे 

प्रा. बाळासाहबे श दंे 

(मो. न.ं 9371516440) 

२७ ि २८ ऑक्टोबर 

२०२२ 
के. िे. सोमैय्या महाविद्यालय, 

कोपरगाि, वि. अहमदनगर 

दद. ०८ ि ०९ नोव्हेंबर, 

२०२२ 

१५ फुटबॉल (मुली) 

श्री. सदगरुु गगंागीर महाराि सायन्स, 

गौतम आर्टसा अ ॅन्ड सवंििनी कॉमसा कॉलिे, 

कोपरगािं, 

प्रा. वि ाल पिार 

(मो. न.ं 9011643124) 

२९ त े३० ऑक्टोबर 

२०२२ 

एआयएसएसएमएस अवभयांवत्रकी 

महाविद्यालय, पुणे 

दद. ०५ ि ०६ नोव्हेंबर, 

२०२२ 

१६ कबड्डी (मुले) 

आर्टसा, कॉमसा अ ॅन्ड सायन्स कॉलिे, सोनई 

डॉ. रशिदं्र खदंारे 

(मो. न.ं 8888211333) 

३१ ऑक्टोबर ि १ 

नोव्हेंबर २०२२ 
के एच आिड महाविद्यालय, चांदिड, 

वि. नाव क 

दद. ०७ ि ०८ नोव्हेंबर, 

२०२२ 

१७ लॉन टेवनस (मुले) 

अहमदनगर महाविद्यालय, अहमदनगर 

डॉ. सॅव्हीओ िगेास 

(मो. न.ं 9011061717) 

२  नोव्हेंबर २०२२ मॉडना कला, विज्ञान ि िावणज्य 

महाविद्यालय, गणे शखंड, पुणे 

दद. ०८ ि ०९ नोव्हेंबर, 

२०२२ 

१८ लॉन टेवनस (मुली) 

सावित्रीबाई फुल ेकला महाविद्यालय, 

शपपंळगाि  

डॉ. रशिदं्र व के 

(मो. न.ं 9423463087) 

२  नोव्हेंबर २०२२ आबासाहेब गरिारे महाविद्यालय, पुणे दद. ०८ ि ०९ नोव्हेंबर, 

२०२२ 



१९ 
पोहणे, डायव्हींग, 

िाटरपोलो (मुले ि मुली) 

अ ॅड. मनोहरराि नानासाहबे द ेमखु कला, 

विज्ञान ि िावणज्य महाविद्यालय, रािरु 

प्रा. विकास निल े 

(मो. न.ं 9890776022) 

३ ि ४ नोव्हेंबर २०२२ गरिारे िावणज्य महाविद्यालय, पुणे दद. १० ि ११ नोव्हेंबर, 

२०२२ 

२० बास्केटबॉल (मुले) 

अहमदनगर महाविद्यालय, अहमदनगर 

डॉ. सॅव्हीओ िगेास 

(मो. न.ं 9011061717) 

५ ि ६ नोव्हेंबर २०२२ चंद्र ेखर आगा े  ारीररक ास्त्र 

व क्षण महाविद्यालय, पुणे 

दद. १० ि ११ नोव्हेंबर, 

२०२२ 

२१ बॅडशमंन्टन (मुले / मुली) 

न्य ुलॉ. कॉलिे, अहमदनगर 

प्रा. सवुनल िार्ि  

(मो. न.ं 9850007135) 

५ ि  ६ नोव्हेंबर २०२२ मॉडना कला, विज्ञान ि िावणज्य 

महाविद्यालय, व िािीनगर, पुणे 

दद. १३ ि १४ नोव्हेंबर, 

२०२२ 

२२ 
मलखांब, रोपमलखांब, 

विम्नॅवस्टक(मुले ि मुली) 

पमेराि सारडा महाविद्यालय, अ. नगर 

प्रा. सिंय र्ोपािकर  

(मो. न.ं 9850522722) 

५ ि  ६ नोव्हेंबर २०२२ मराठिाडा वमत्र मंडळाचे, कॉलेि ऑफ 

इंविवनअररंग, किेनगर, पुणे 

दद. १५ ते १६ नोव्हेंबर, 

२०२२ 

२३ 
तलिारबािी (मुले ि 

मुली) 

सी.डी. िनै, श्रीरामपरु  

प्रा. सभुाष दे मखु  

(मो. न.ं 9850135533) 

७ नोव्हेंबर २०२२ आबासाहेब गरिारे महाविद्यालय, पुणे दद. ११ ि १२ नोव्हेंबर, 

२०२२ 

२४ कुस्ती (मुली) 

महारािा वििािीराि श दंे महाविद्यालय, 

वश्रगोंदा 

प्रा. कल्पना बागलु  

(मो. न.ं 7057349704) 

८ नोव्हेंबर २०२२ मुगुटराि साहेबराि काकडे 

महाविद्यालय, सोमेश्वरनगर, वि. पुणे 

दद. २० ते २१ नोव्हेंबर, 

२०२२ 

२५ कुस्ती (मुले) 

दादापाटील कॉलिे, किात  

डॉ. सतंोष भिुबळ  

(मो. न.ं 9657610095) 

९ नोव्हेंबर २०२२ मुगुटराि साहेबराि काकडे 

महाविद्यालय, सोमेश्वरनगर, वि. पुणे 

दद. २० ते २१ नोव्हेंबर, 

२०२२ 

२६ अॅथलेरटक्स (मुले ि मुली) 

आर.बी. एन. बी महाविद्यालय, श्रीरामपरु 

डॉ. वििय म्हस्के  

(मो. न.ं 9850648447) 

 

 

१० त े१२ नोव्हेंबर 

२०२२ 
आबासाहेब गरिारे महाविद्यालय, पुणे दद. १७ ते १९ नोव्हेंबर, 

२०२२ 



२७  ुरटंग (मुले ि मुली) 

कला, िावणज्य, विज्ञान ि सगंणक ास्त्र 

महाविद्यालय. अश्वी खदुा  

डॉ. प्रमोद विख े

(मो. न.ं 9822274725) 

१४ नोव्हेंबर २०२२ पूना आटास्, कॉमसा अॅण्ड सायन्स 

कॉलेि, पुणे 

दद. २१ ते २२ नोव्हेंबर, 

२०२२ 

२८ योगासन (मुले ि मुली) 

श्री. सतं गिानन महाविद्यालय खडाा. 

प्रा. राि ुमहेते्र े

(मो. न.ं 9579318553) 

१५ नोव्हेंबर २०२२ संगमनेर नगरपावलका महाविद्यालय, 

संगमनेर, वि. अहमदनगर 

दद. २२ ि २३ नोव्हेंबर, 

२०२२ 

२९ बॉक्सींग (मुले ि मुली) 

न्य ुआर्टसा पारनरे महाविद्यालय, पारनरे 

डॉ. सिंय गायकिाड  

(मो. न.ं 9822551845) 

१६ ि १७ नोव्हेंबर 

२०२२ 
भारतीय िैन संघटनेचे कला, विज्ञान ि 

िावणज्य महाविद्यालय, िाघोली 

दद. २३ ि २४ नोव्हेंबर, 

२०२२ 

३० 

िटे वलफ्टींग 

(मलु े/ मलुी ) 

 

बाबिुी अव्हाड महाविद्यालय, पाथडी 

प्रा. वििय दे मखु  

(मो. न.ं 9975910783) 

१८ ि १९ नोव्हेंबर 

२०२२ 
(मुली ) हुतात्मा रािगुरु महाविद्यालय, 

रािगुरुनगर  

(मुले) अमृतेश्वर कला, िावणज्य ि 

विज्ञान महाविद्यालय, शिंझर वि. पुणे 

दद. २० ि २१ नोव्हेंबर, 

२०२२ 

दद. २१ ि २२ नोव्हेंबर, 

२०२२ 

३१ दक्रकेट (मुली) 

आनदं महाविद्यालय पाथडी 

प्रा. दत्ता बागंर 

(मो. न.ं 9423465304) 

१८ ि १९ नोव्हेंबर 

२०२२ 
आबेदा इनामदार िररष्ठ महाविद्यालय, 

पुणे 

दद. १२ ते १४ डीसेंबर, 

२०२२ 

३२ ज्युदो (मुले ि मुली) 

पमेराि सारडा महाविद्यालय, अ. नगर 

प्रा. सिंय र्ोपािकर  

(मो. न.ं 9850522722) 

२० ि २१ नोव्हेंबर 

२०२२ 
के. टी. एच. एम. कॉलेि, नाव क दद. २३ ि २४ नोव्हेंबर, 

२०२२ 

३३ आचारी (मुले ि मुली) 

दादापाटील रािळे कला, विज्ञान आवण 

िावणज्य महाविद्यालय, आददनाथनगर. 

डॉ. रोवहत आदशलगं 

(मो. न.ं 8888815699) 

२२ नोव्हेंबर २०२२ के. टी. एच. एम. कॉलेि, नाव क दद. २४ ि २५ नोव्हेंबर, 

२०२२ 

३४ हॅण्डबॉल (मुले / मुली) 

आगस्ती कला, िावणज्य ि दादासाहबे 

रुपित ेविज्ञान महाविद्यालय. अकोल े

डॉ. राहुल भोसल े

(मो. न.ं 9822447377) 

 

२४ नोव्हेंबर २०२२ अण्णासाहेब िाघीरे महाविद्यालय, 

ओतूर, वि. पुणे 

दद. २८ ि २९ नोव्हेंबर, 

२०२२ 



३५ पॉिर वलफ्टींग (मुली) 

कला, िावणज्य ि विज्ञान महाविद्यालय, 

आ ोकनगर  

प्रा. वििके साळि े

(मो. न.ं 9890595689) 

२६ नोव्हेंबर २०२२ सी. डी. िैन महाविद्यालय, श्रीरामपूर, 

अहमदनगर 

दद. १० ते १२ डीसेंबर, 

२०२२ 

३६ 
पॉिर वलफ्टींग (मुले) 

 रीरसौष्ठि(मुले) 

सी. डी. िनै, श्रीरामपरु 

प्रा. सभुाष दे मखु  

(मो. न.ं 9850135533) 

२८ नोव्हेंबर २०२२ सी. डी. िैन महाविद्यालय, श्रीरामपूर, 

अहमदनगर 

दद. १० ते १२ डीसेंबर, 

२०२२ 

३७ दक्रकेट (मुले) 

दवक्षण विभाग - अहमदनगर महाविद्यालय 

अहमदनगर  

उत्तर विभाग - आमतृिाहीनी इंिी कॉलिे, 

सगंमनरे 

 शसंहगड एनबीएन कॉलेि ऑफ कॉमसा 

अॅण्ड सायन्स, कुसगाि, वि.पुणे 

दद. १२ ते १४ डीसेंबर, 

२०२२ 

३८ सॉफ्टबॉल (मुले) 

सगंमनरे महाविद्यालय, सगंमनरे. 

डॉ. अवित कदम  

(मो. न.ं 9881053481) 

२९ ि ३० नोव्हेंबर 

२०२२ 
संगमनेर नगरपावलका महाविद्यालय, 

संगमनेर, वि. अहमदनगर 

दद. १७ ते १८ डीसेंबर, 

२०२२ 

३९ सॉफ्टबॉल (मुली) 

के. ि.े सोमय्या आटा सायन्स अ ॅन्ड कॉमसा 

कॉलिे, कोपरगािं 

डॉ. सवुनल कुटे 

(मो. न.ं 9604040383) 

१४ ि १५ डीसेंबर २०२२ के. िे. सोमैय्या महाविद्यालय, 

कोपरगाि, वि. अहमदनगर 

दद. १८ ि १९ डीसेंबर, 

२०२२ 

४० 
सायकशलंग (मुले ि मुली) 

रोडरेस 

पमेराि सारडा महाविद्यालय, अ. नगर 

प्रा. सिंय र्ोपािकर  

(मो. न.ं 9850522722) 

१७ डीसेंबर २०२२ मवहलारत्न पुष्पाताई वहरे कला, विज्ञान 

ि िावणज्य मवहला 

महाविद्यालय,मालेगाि कॅ म्प, नाव क 

दद. ३० ि ३१ डीसेंबर, 

२०२२ 

४१ 
सायकशलंग (मुले ि मुली) 

ट्रॅक इव्हेंट 

टाकळीढोकेश्वर महाविद्यालय, 

टाकळीढोकेश्वर 

प्रा. दादासाहबे लोखडें  

(मो. न.ं 9284575552) 

१७ डीसेंबर २०२२ हुतात्मा रािगुरू महाविद्यालय, 

रािगुरूनगर, वि. पुणे 

दद. २१ ि २२ डीसेंबर, 

२०२२ 

४२ बेसबॉल (मुली) 

श्री. छत्रपती व िािी महाविद्यालय, 

वश्रगोंदा 

प्रा. सवतष चोरमल े

(मो. न.ं 9112960707) 

१९ ि २० डीसेंबर, 

२०२२ 

एच. पी. टी. आटास अ ॅण्ड आर. िाय. 

के. सायन्स कॉलेि, नाव क 

दद. २४ ि २५ डीसेंबर, 

२०२२ 



४३ बेसबॉल (मुले) 

सवंििनी इंवि. महाविद्यालय. कोपरगािं 

प्रा. गण े नरोडे  

(मो. न.ं 9975242944) 

२२ ि २३ डीसेंबर, 

२०२२ 

एच. पी. टी. आटास् ॲण्ड आर. िाय. 
के. सायन्स कॉलेि, नाव क 

दद. २५ ि २६ डीसेंबर, 

२०२२ 

४४ 
बॉलबॅडशमंटन  

(मुले / मुली) 

िामखडे महाविद्यालय, िामखडे 

प्रा. अन्ना मोवहत े 

(मो. न.ं 9158582702) 

२४ ि २५ डीसेंबर, 

२०२२ 

लोकनेते रामदास पाटील रु्माळ कला, 

विज्ञान ि िावणज्य महाविद्यालय,  

राहुरी 

दद. २७ ि २८ डीसेंबर, 

२०२२ 

४५ नेटबॉल (मुले) 

अहमदनगर महाविद्यालय, अहमदनगर 

डॉ. सॅव्हीओ िगेास 

(मो. न.ं 9011061717) 

२७ ि २८ डीसेंबर, 

२०२२ 

तुळिाराम चतुरचंद महाविद्यालय, 

बारामती, वि. पुणे 

दद. ६ ि ७ िाबेिारी 

२०२३ 

४६ नेटबॉल (मुली) 

महात्माफुल ेनतुन महाविद्यालय,वमरिगाि 

डॉ. रािेंद्र देिकात े 

(मो. न.ं 9637129592) 

३० ि ३१ डीसेंबर, 

२०२२ 

तुळिाराम चतुरचंद महाविद्यालय, 

बारामती, वि. पुणे 

दद. ७ ि ८ िाबेिारी 

२०२३ 

४७ रोल बॉल (मुले ि मुली) 

आर.बी. एन. बी महाविद्यालय, श्रीरामपरु  

डॉ. वििय म्हस्के  

(मो. न.ं 9850648447) 

२ ि ३ िाबेिारी २०२३ आबासाहेब गरिारे महाविद्यालय, पुणे दद. ९ ि १० िाबेिारी 

२०२३ 

४८ कॉफा  बॉल 

कला, विज्ञान ि िावणज्य महाविद्यालय, 

कोल्हार 

प्रा. राहूल उबाळे 

(मो. न.ं 9370833473) 

५ ि ६ िाबेिारी २०२३ आगस्ती ि दादासाहेब रुपिते 

महाविद्यालय, अकोले.  

दद. १२ ि १३ िाबेिारी 

२०२३ 

 

'टीप : अवखल भारतीय ि पविम विभागीय आंतर विद्यापीठ स्पर्ेच्या तारखेमध्ये काही बदल झाल्यास िरील स्पर्ेच्या िेळापत्रकातीलतारखेमर्ील बदल सिा विभागीय सवचिांना कळविण्यात 

येतील, कृपया याची नोंद घ्यािी. 

महत्िाच्या सूचना : 

१) स्पर्मेध्य ेभाग घणे्यासाठी खळेाडूची िन्मददनाकं ही १ िलु ै१९९५  त्या पढुील िन्म तारीख असलले ेखळेाडू स्पर्सेाठी पात्र असतील. 

२) स्पर्चे्या िळेेस पात्रता फॉमा (Eligibility form) िमा करताना १० िी. बोडा प्रमाणपत्र, १२ िी. माका ीट प्रमावणत प्रत (Attested copy), तसचे ज्या ठीकाणी टी.सी, मायग्र ेन ि वडग्री 

प्रमाणपत्र आिश्यक आह ेत ेप्रमावणत करून िमा करण ेअवनिाया असले. (फॉमा ि प्रमावणत प्रत स्पष्ट ददसणारी असािी) 

३) स्पर्चेी ररपोर्टिंग िळे सकाळी ११:०० िा. असले. 

४) सघं व्यिस्थापक ( ारीररक व क्षण सचंालक ककंिा महाविद्यालयाचा प्रवतवनर्ी ) स्पर्ेच्या िळेेस सघंासोबत असण ेअवनिाया आह ेअन्यथा महाविद्यालयाला सघंाला स्पर्मेध्य ेभाग घतेा यणेार 

नाही. 



५) स्पर्चे्या िळेेस प्रत्यके खळेाडू कडे िधै्य ( valid) ओळखपत्र असण ेगरिचे ेआह.े आयोवित सवमतीन ेओळखपत्र मावगतल ेअसता त ेदणे ेअवनिाया राहील अन्यथा खळेाडूला स्पर्ते भाग घतेा यणेार 

नाही. 

६) प्रत्यके खळेाडूला त्याच्या महाविद्यालयाचा क्रीडा गणि े असण ेअवनिाया असले तसचे त्यािरती पढुील आवण मागच्या बािनू ेचसे्ट नबंर ककंिा िसी नबंर ठळक आवण स्पष्ट छापललेा असािा. 

७) ज्या खळेासंाठी मवेडकल ककंिा दफटनसे सर्टादफकेट आिश्यक आह ेत्या खळेाच्या िळेेस त ेसर्टादफकेट आयोिक सवमतीकडे िमा करण ेअवनिाया असले. 

८) गरिनेसुार आतंर महाविद्यालयीन स्पर्चे्या िळेापत्रकामध्य ेबदल करण्याच ेअवर्कार अहमदनगर विल्हा विभागीय क्रीडा सवमतीकडे असतील ि झालले ेबदल आपणाला व्हार्टसअप द्वारे, मले द्वारे 

पाठिण्यात यतेील तसचे िबेसाईट िरती देखील पहाियास वमळतील. 

 

                              

 


