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स्परे्चा समारोप उद्या; रुंगणार अखेरच ेदोन सामन े

कोल्हाऩूय, दद. २९ नोव्हेंफय : मेथीर शळलाजी वलद्माऩीठात स रू असरेल्मा ऩश्चचभ वलबागीम 
आंतयवलद्माऩीठ कफड्डी स्ऩधेतीर साखऱी साभने आज पे्रऺकांच्मा उत्स्पूतत प्रततसादात यंगरे. साखऱी 
साभनमांत मजभान शळलाजी वलद्माऩीठ आणण भ ंफई वलद्माऩीठ मा संघांनी आऩरी वलजमी घोडदौड 
कामभ याखत साखऱी पेयीतीर आजच ेप्रत्मेकी दोन साभने श्जंकत प्रत्मेकी ४ ग णांसह ग णतक्तत्मात 
आघाडी शभऱवलरी. 
आज सामंकाऱच्मा सत्रात मजभान शळलाजी वलद्माऩीठाचा कोटा वलद्माऩीठासभलेतचा साभना अत्मंत 
च यळीने यंगरा. अखेयच्मा ऺणाऩमतं यंगतदाय झारेल्मा मा साभनमात कोटा वलद्माऩीठाच्मा संघाने 
एकेका ग णासाठी शळलाजी वलद्माऩीठाच्मा संघारा झ ंजवलरे. भात्र , शळलाजी वलद्माऩीठाने अखेयऩमतं 
ग णांची आघाडी कामभ याखरी आणण साभना ३५-२५ असा श्जंकरा. 
मा सत्रात द सया साभना भ ंफई वलद्माऩीठ आणण औयंगाफादच्मा डॉ. फाफासाहेफ आंफेडकय भयाठलाडा 
वलद्माऩीठ मांच्मात झारा. अततळम च यळीच्मा अळा मा साभनमात दोनही संघांचा ग णपरक साथीने 
हरत यादहरा. अगदी एक-दोन ग णांचा पयक होत यादहरा. अखेयऩमतं दोनही संघांनी आऩाऩल्मा 



वलजमाची ळक्तमता श्जलंत याखरी. भात्र , अखेयच्मा ऺणी भ ंफई वलद्माऩीठाने साभना ४२-४१ असा 
अलघ्मा एका ग णाने श्जंकरा. 
तत्ऩूली, आज सकाऱी मजभान शळलाजी वलद्माऩीठ आणण भ ंफई वलद्माऩीठाने आऩाऩल्मा 
प्रततस्ऩर्धमांलय भात कयीत प्रत्मेकी दोन ग णांची कभाई केरी. मजभान शळलाजी वलद्माऩीठ आणण 
औयंगाफादचे डॉ. फाफासाहेफ आंफेडकय भयाठलाडा वलद्माऩीठ मांच्मातीर साभना अत्मंत च यळीने यंगरा. 
अत्मंत त ल्मफऱ अळा मा दोनही संघांनी एकभेकांचा अंदाज घेत खेऱारा सालध स यलात केरी. त्माभ ऱे 
ऩदहल्मा ग णाऩासून दहाव्मा ग णांऩमतं साभना फयोफयीत यंगत गेरा. ततथून ऩ ढे भात्र शळलाजी 
वलद्माऩीठाच्मा संघाने आक्रभक ऩवलत्रा घेत आऩरा खेऱ उंचालरा आणण ग ण लाढवलत नेरे. उत्तभ 
सांतघक खेऱाच्मा जोयालय हा साभना शळलाजी वलद्माऩीठाने ३७-२५ असा श्जंकरा. 
भ ंफई वलद्माऩीठाचा साभना कोटा वलद्माऩीठाळी झारा. हा साभनाही अत्मंत यंगतदाय झारा. कार 
अततळम पॉभतभर्धमे असरेरा कोटा वलद्माऩीठाचा संघ भ ंफई वलद्माऩीठाच्मा संघासभोय भात्र तनष्प्प्रब 
ठयरा. भ ंफईच्मा खेऱाडूंनी त्मांच्मालय दफाल कामभ याखण्मात मळ शभऱवलरे आणण साभना ४१-२५ 
असा श्जंकरा. 
उद्या सकालच्या सत्रातीऱ सामन:े 

१)      डॉ. फाफासाहेफ आंफेडकय भयाठलाडा वलद्माऩीठ, औयंगाफाद वलरुद्ध कोटा वलद्माऩीठ, कोटा 
२)      शळलाजी वलद्माऩीठ, कोल्हाऩूय वलरुद्ध भ ंफई वलद्माऩीठ, भ ंफई 

मा साभनमांनंतय रगेचच क रग रू डॉ. देलानंद शळदें , प्र-क रग रू डॉ. डी.टी. शळके मांच्मा प्रभ ख 
उऩश्स्थतीत ऩ यस्काय प्रदान सभायंब होईर. 
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