
 

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 

१ क्रॉसकंट्री (मुले ि मुली) कला, िावणज्य ि विज्ञान महाविद्यालय, 

आळकुटी 

प्रा. रािाराम गोरडे  

( मो. न.ं 9689602768) 

३ ि ४ ऑक्टोबर २०२२ कला, िावणज्य ि विज्ञान 

महाविद्यालय, त्र्यंबकेश्वर, वि.नाविक 

दद. १७ ि १८ ऑक्टोबर, 

२०२२ 

२ खो-खो (मुले) न्य ुआर्टसा कॉमसा अ ॅन्ड सायन्स 

महाविद्यालय, अहमदनगर. 

डॉ. िरद मगर  

(मो. न.ं 9881750106)  

 ७ ऑक्टोबर २०२२  प्रवतभा कॉलेि ऑफ कॉमसा अॅण्ड 

कॉम्पुटर स्टडीि, चचंचिड, पुणे 

दद. १७ ि १८ ऑक्टोबर, 

२०२२ 

३ खो-खो (मुली) न्य ुआर्टसा कॉमसा अ ॅन्ड सायन्स 

महाविद्यालय, अहमदनगर. 

डॉ. िरद मगर  

(मो. न.ं 9881750106) 

 ८ ऑक्टोबर २०२२  प्रवतभा कॉलेि ऑफ कॉमसा अॅण्ड 

कॉम्पुटर स्टडीि, चचंचिड, पुणे 

दद. १८ ि १९ ऑक्टोबर, 

२०२२ 

४ कबड्डी (मुली) वििामाता महाविद्यालय, भेंडा 

प्रा. दत्तात्रय िाकचौरे  

(मो. न.ं 9175994037) 

९ ऑक्टोबर २०२२ के एच आिड महाविद्यालय, चांदिड, 

वि. नाविक 

दद. १६ ि १७ ऑक्टोबर, 

२०२२ 

५ टेबल टेवनस (मुले ि 

मुली) 

श्री. छत्रपती वििािी महाराि कॉलिे ऑफ 

इंविनयरींग, नपे्ती , अ.नगर 

प्रा. अविनाि हडंाळ  

(मो. न.ं 9767384502) 

१० ि ११ ऑक्टोबर 

२०२२ 

चसंबायोवसस कला ि िावणज्य 

महाविद्यालय, पुणे 

दद. १९ ि २० ऑक्टोबर, 

२०२२ 



६ बुवददबळ (मुले ि मुली) न्य ुआर्टसा, कॉमसा अ ॅन्ड सायन्स 

महाविद्यालय, ििेगािं  

डॉ. िातंाराम साळि े 

(मो. न.ं 9767302277) 

१० त े११ ऑक्टोबर 

२०२२ 

मंघनमल उर्ाराम िावणज्य 

महाविद्यालय, चपंपरी, पुणे 

दद. १ ते ३ नोव्हेंबर, 

२०२२ 

७ बास्केटबॉल (मुली) सहकारमहर्षी भाऊसाहबे सतंिुी थोरात 

कला, विज्ञान ि िावणज्य महाविद्यालय, 

सगंमनरे. 

डॉ. प्रमोद खरेै 

(मो. न.ं 9822320040) 

१३ ि १४ ऑक्टोबर 

२०२२ 

चंद्रिेखर आगािे िारीररकिास्त्र 

विक्षण महाविद्यालय, पुणे 

दद. २० ि २१ ऑक्टोबर, 

२०२२ 

८ हॉकी ( मुले / मुली) सगंमनरे महाविद्यालय, सगंमनरे 

डॉ. अवित कदम  

(मो. न.ं 9881053481) 

१३ ि १४ ऑक्टोबर 

२०२२ 
बाबुराििी घोलप महाविद्यालय, 

सांगिी, पुणे 

दद. ०१ ि ०२ नोव्हेंबर, 

२०२२ (मुले) 

दद. ०३ ि ०४ नोव्हेंबर, 

२०२२ (मलुी) 

९ कॅ नॉइंग (मुले ि मुली) श्री. ओंकारनाथ मालपाणी लॉ कॉलिे, 

सगंमनरे 

डॉ. सवचन दिेमखु 

 (मो. न.ं 8275929970) 

१३ ि १४ ऑक्टोबर 

२०२२ 
मविप्रसचे कला, विज्ञान ि िावणज्य 

महाविद्यालय, साईखेडा,नाविक 

दद. १ ि २ वडसेंबर, २०२२ 

१० स्वॅ िरॅकेट (मुले ि मुली) श्री. ओंकारनाथ मालपाणी लॉ कॉलिे, 

सगंमनरे 

डॉ. सवचन दिेमखु 

(मो. न.ं 8275929970) 

१३ ि १४ ऑक्टोबर 

२०२२ 
कािेरी कला, विज्ञान ि िावणज्य 

महाविद्यालय, पुणे 

दद. १६ ि १७ वडसेंबर, 

२०२२ 

११ रोईंग ि कायाककंग  

(मुले ि मुली) 

सगंमनरे महाविद्यालय, सगंमनरे 

डॉ. अवित कदम  

(मो. न.ं 9881053481) 

१३ ि १४ ऑक्टोबर 

२०२२ 
िासदकय अवभयांवत्रकी महाविद्यालय, 

पुणे 

दद. २२ ि २३ वडसेंबर, 

२०२२ 

१२ व्हॉलीबॉल (मुली) रार्ाबाई काळे मवहला महाविद्यालय, 

अ.नगर 

प्रा. विलास एलके  

(मो. न.ं 9370374398) 

 

१७ त े१८ ऑक्टोबर 

२०२२ 
रार्ाबाई काळे मवहला महाविद्यालय, 

अहमदनगर 

दद. २० ि २१ ऑक्टोबर, 

२०२२ 



१३ फुटबॉल (मुले) अहमदनगर महाविद्यालय, अहमदनगर 

डॉ. सॅव्हीओ िगेास 

(मो. न.ं 9011061717) 

 १९ त े२० ऑक्टोबर 

२०२२ 

एआयएसएसएमएस अवभयांवत्रकी 

महाविद्यालय, पुणे 

दद. ०४ ि ०५ नोव्हेंबर, 

२०२२ 

१४ व्हॉलीबॉल (मुले) आमतृिाहीनी इंिी कॉलिे, सगंमनरे 

प्रा. बाळासाहबे चिदंे 

(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. वििाल 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. रचिदं्र खदंारे 

(मो. न.ं 8888211333) 

३१ ऑक्टोबर ि १ 

नोव्हेंबर २०२२ 
के एच आिड महाविद्यालय, चांदिड, 

वि. नाविक 

दद. ०७ ि ०८ नोव्हेंबर, 

२०२२ 

१७ लॉन टेवनस (मुले) अहमदनगर महाविद्यालय, अहमदनगर 

डॉ. सॅव्हीओ िगेास 

(मो. न.ं 9011061717) 

२ ि ३ नोव्हेंबर २०२२ मॉडना कला, विज्ञान ि िावणज्य 

महाविद्यालय, गणेिचखंड, पुणे 

दद. ०८ ि ०९ नोव्हेंबर, 

२०२२ 

१८ लॉन टेवनस (मुली) सावित्रीबाई फुल ेकला महाविद्यालय, 

चपपंळगाि  

डॉ. रचिदं्र विके 

(मो. न.ं 9423463087) 

२ ि ३ नोव्हेंबर २०२२ आबासाहेब गरिारे महाविद्यालय, पुणे दद. ०८ ि ०९ नोव्हेंबर, 

२०२२ 

१९ पोहणे, डायव्हींग, 

िाटरपोलो (मुले ि मुली) 

अ ॅड. मनोहरराि नानासाहबे दिेमखु 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 चंद्रिेखर आगािे िारीररकिास्त्र 

विक्षण महाविद्यालय, पुणे 

दद. १० ि ११ नोव्हेंबर, 

२०२२ 



२१ बॅडचमंन्टन (मुले / मुली) न्य ुलॉ. कॉलिे, अहमदनगर 

प्रा. सवुनल िार्ि  

(मो. न.ं 9850007135) 

५ ि  ६ नोव्हेंबर २०२२ मॉडना कला, विज्ञान ि िावणज्य 

महाविद्यालय, वििािीनगर, पुणे 

दद. १३ ि १४ नोव्हेंबर, 

२०२२ 

२२ तलिारबािी (मुले ि 

मुली) 

सी.डी. िनै, श्रीरामपरु  

प्रा. सभुार्ष देिमखु  

(मो. न.ं 9850135533) 

 

 ७ ि ८ नोव्हेंबर २०२२ आबासाहेब गरिारे महाविद्यालय, पुणे दद. ११ ि १२ नोव्हेंबर, 

२०२२ 

 

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

येतील, कृपया याची नोंद घ्यािी. 

महत्िाच्या सूचना : 

१) स्पर्मेदय े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 िी. माकािीट प्रमावणत प्रत (Attested copy), तसचे ज्या ठीकाणी टी.सी, मायग्रिेन ि 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 विक्षण सचंालक ककंिा महाविद्यालयाचा प्रवतवनर्ी ) स्पर्ेच्या िळेेस सघंासोबत असण ेअवनिाया आह ेअन्यथा महाविद्यालयाला सघंाला स्पर्मेदय ेभाग घतेा यणेार 

नाही. 

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

नाही. 

६) प्रत्यके खळेाडूला त्याच्या महाविद्यालयाचा क्रीडा गणििे 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 िळेापत्रकामदय ेबदल करण्याच ेअवर्कार अहमदनगर विल्हा विभागीय क्रीडा सवमतीकडे असतील ि झालले ेबदल आपणाला व्हार्टसअप द्वारे, मले द्वारे 

पाठिण्यात यतेील तसचे िबेसाईट िरती देखील पहाियास वमळतील. 

 

                              

 


