
स�चव 
डॉ. रो�हत आद�ल�ग (मो. नं. ८८८८८१५६९९)

ई मेल : radling7@gmail.com

अ�य� 
�ाचाय� डॉ. राजधर जे. टेमकर

(मो. नं : ९४२१५५७७७८)

सा�व�ीबाई फुले पुणे �व�ापीठ 

अहमदनगर �ज�हा �वभागीय ��डा स�मती सन २०२२-२३
�ारा : दादापाट�ल राजळे कला, �व�ान आ�ण वा�ण�य महा�व�ालय, आ�दनाथनगर.

ता. पाथड�, �ज. अहमदनगर. �पन नं. ४१४५०५
फोन नं : (०२४२८) २४५०१४  ई मेल :nagarzone2018@gmail.com

�दनांक :   १४/०९/२०२२जावक �. : अज�व��स/ २०२२-२३/    

��त, 
मा. �ाचाय� / मा. संचालक,
सा�व�ीबाई फुले पुणे �व�ापीठ संल�न महा�व�ालये व मा�यता�ा�त सं�ा.

�वषय: अहमदनगर �ज�हा �वभागीय ��डा स�मती अंतग�त आंतरमहा�व�ालयीन �धा� आयोजन मागणी प�  
           शै��णक वष� २०२२-२०२३ बाबत.....

महोदय, 

वरील �वषयास अनुस�न आपणास या प�ा�ारे �वनंतीपूव�क कळ�व�यात येते क�, शै��णक वष� २०२२-२०२३
म�ये सा�व�ीबाई फुले पुणे �व�ापीठ व ��डा मंडळ व अहमदनगर �ज�हा �वभागीय ��डा स�मती�या
अहमदनगर �ज�हा अंतग�त आंतरमहा�व�ालयीन �धा� घे�यात येणार आहेत.
           सबब आपले महा�व�ालय / सं�ा सदर �धा� आयो�जत क� इ��त अस�यास सोबत जोडले�या
�व�हत नमु�याम�ये स�व�तर मा�हती भ�न सोमवार, �द. १९/०९/२०२२ अखेर पय�त अहमदनगर �ज�हा
�वभागीय ��डा स�मतीकडे सदरचे प� �ा�त होताच (Email, WhatsApp or By Post) पाठवावे, �ह �व�नती. 
ध�यवाद! 
सहकाया�ची अपे�ा ! 
कळावे,

डॉ. रो�हत  आद�ल�ग 
�ाचाय� डॉ. राजधर टेमकर 

स�चव 
अ�य� 

आपला�व�ासू
,



हमीप�

�द. 

��त
मा. अ�य� / स�चव
अहमदनगर �ज�हा �वभागीय ��डा स�मती,
�ारा – दादापाट�ल राजळे कला, �व�ान  आ�ण वा�ण�य महा�व�ालय, 
आ�दनाथगर.

महोदय,

आम�या महा�व�ालयास अहमदनगर ��डा �वभागा�या ...........................................................
..........................................................................................................................................
�धा� आयोजन कर�याची संधी �मळावी. आम�या महा�व�ालयाकडे खालील �माणे सु�वधा आहेत. तरी
आ�ही �ध�चे चांग�या प�तीने आयोजन क�न नगर �वभागास कोण�याही �कारची त�ार येऊ देणार
नाही याबाबत हमी देतो. आम�या महा�व�ालयाकडे खालील �माणे सु�वधा आहेत.

०१ �नवास �व�ा म�हला व पु�षांक�रता �वतं� आहे का? आहे / नाही

०२ ��डांगणे
कोण�या खेळासाठ� आहेत?  खेळ - �हॉलीबॉल, कब�ी,
नेटबॉल, सॉ�टबॉल, बेसबॉल, कॉफ� बॉल, ��केट, हॉक�,
हँडबॉल,

आहे / नाही

०३ �साधनगृहे म�हला व पु�षांक�रता �वतं� आहे का? आहे / नाही

०४ �न�णांत पंच
सबं�धत खेळातील पंच �ज�हा / रा�य�तरीय परी�ा उ�ीण�
आहेत का?

आहे / नाही

०५ वै�क�य सु�वधा
वै�क�य सु�वधा आहे का? �कवा उपल� क�न देणार
आहात का?

आहे / नाही

०६

इनडोअर �धा�क�रता (टेबल
टे�नस, बु��बळ, कु�ती,
�युदो, बॅड�म�टन, वेट व पॉवर
�ल��टंग, बॉ��संग
शरीरसौ�व, तलवारबाजी,
योगासेन)

बु��बळासाठ� टेबल व खु�या� आहे / नाही

�युदो व कु�ती मॅट आहे / नाही

बॅड�म�टन वूडन कोट� आहे / नाही

बॉ��संग �र�ग आहे / नाही

�व�ुत �व�ा आहे / नाही

०७ मैदानी �धा� ४०० मी �ॅक व इतर सु�वधा आहे / नाही

शारी�रक �श�ण संचालक                                                                               �ाचाय�


