
आतंर महाविद्याऱयीन मैदानी क्रीडा स्परे्धमध्ये पदकांची ऱुट 

 

सोनई: दद. ७ ते ९ आक्टोफय २०१८ मा दयम्मान वावलत्रीफाई पुरे ऩुणे वलद्माऩीठ, ऩुणे ल 

अशभदनगय जिल्शा क्रीडा वलबाग माांच्मा वांमुक्त वलद्मभाने, भारऩाणी भशावलद्मारम , वांगभनेय मेथे 
ऩाय ऩडरेल्मा आांतय भशावलद्मारमीन भैदानी क्रीडा स्ऩधाांभध्मे भुऱा एज्मुकेळन वोवामटीचे  करा, 
लाणणज्म ल वलसान भशावलद्मारम, वोनई च्मा खेऱाड ांनी  एकुण 30 ऩदके जिांकरे. मा भध्मे भुरीनी वुद्धा 
स्ऩधेभध्मे दशयीयीन ेवशबाग घेऊन ऩदकाांची रुट केरी. 1) कु. आयती दत्तात्रम ददशपऱे दशन े११० भीटय 

अडथऱा ळमयत भध्मे प्रथभ क्रभाांक ल बारापेकभध्मे दवुया क्रभाांक मभऱवलरा 2) कु. येणुका दत्तात्रम 

बुवाऱ दशन ेथाऱीपेक प्रथभ ल गोऱापेक प्रथभ 3) कु. ददव्मा गोयख िगदाऱे दश उांच उडी प्रथभ ल राांफ उडी 
दवुया क्रभाांक मभऱवलरा. ४x१०० रयरे स्ऩधेभध्मे ततृतम क्रभाांक कु. भदशभा वालकाळ बोवरे, कु. कोभर 

यालवाशेफ ताांफे , कु. आयती दत्तात्रम ददशपऱे ल  कु. ददव्मा गोयख िगदाऱे माांनी मभऱवलरा. भुराांभध्मे 1) 

ऋवऴकेळ वुतनर कुऱ्शे माने बारापेक प्रथभ क्रभाांक ल  राांफ उडी दवुया क्रभाांक मभऱवलरा. 2) भमुय ददगांफय 

वोनलणे माने उांच उडी ल राांफ उडीभध्मे प्रथभ क्रभाांक, 3) अमबजित वुबाऴ याख माने शातोडापेक प्रथभ ल 

थाऱीपेक दवुया क्रभाांक मभऱवलरा. 4) वलळार नाभदेल लने माने थाऱीपेक प्रथभ ल गोऱापेक दवुया 
क्रभाांक मभऱवलरा. 5) उदम ऩाटीरफा दयांदर ेमाने ततशेयी उडीभध्मे दवुया क्रभाांक मभऱवलरा.6) तनकेतन 

ददगांफय धाकतोड ेमाने ११० भीटय अडथऱा ळमयत भध्मे दवुया क्रभाांक मभऱवलरा. ४x१०० रयरे स्ऩधेभध्मे 

प्रथभ क्रभाांक लैबल भशादेल दयाड,े उदम ऩाटीरफा दयांदर,े भमुय ददगांफय वोनलणे ल ऋवऴकेळ वुतनर कुऱ्शे 

माांनी मभऱवलरा. ४x४०० रयरे स्ऩधेभध्मे दवुया क्रभाांक वोन्माफाऩ  नानावाशेफ चोऩड,े वलिम फाऱावाशेफ 

वोनलणे, तनकेतन ददगांफय धाकतोड ेल अभोर ऩोऩट मेलर ेमाांनी मभऱवलरा. मा वलय वलिेत्मा खेऱाड ांना 
ळायीरयक मळषण वांचारक डॉ. यवलांद्र खांदाये माांचे भागयदळयन राबरे. 

       मा वलय वलिेत्मा खेऱाड ांच ेल ळायीरयक मळषण वांचारक डॉ. यवलांद्र खांदाये माांच ेवांस्थेचे अध्मष भा. 
प्रळाांत ऩाटीर गडाख, वचचल उत्तभयाल रोंढे ल वशवचचल डॉ. वलनामकयाल देळभुख आणण 

भशावलद्मारमाचे प्राचामय डॉ. ळांकय रालये, उऩप्राचामय डॉ. अळोक तुलय ल भशावलद्मारमाचे वलय प्राध्माऩक 

आणण मळषकेतय कभयचायी माांनी अमबनांदन केरे.   

 

 

 



 

 

 

 


