
शिवाजी ववद्याऩीठ अव्वऱ स्थानी; मुुंबई ववद्याऩीठ दसुरे 
ऩश्चिम ववभागीय आुंतरववद्याऩीठ ऩुरूष कबड्डी स्ऩधाा: 
  

 

भ ुंफई वलद्माऩीठाच्मा खेऱाडूची ऩकड कयण्माच्मा प्रमत्नात शळलाजी वलद्माऩीठाचे कफड्डीऩटू. 

 

 

शळलाजी वलद्माऩीठाच्मा खेऱाडूरा फाद कयण्मावाठी ळथीचा प्रमत्न कयणाया भ ुंफई वलद्माऩीठाचा खेऱाडू. 
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क रग रू डॉ. देलानुंद शळुंदे माुंच्मा शस्ते वलजेतेऩदाचा चऴक स्लीकायताना शळलाजी वलद्माऩीठाचा वुंघ 

 

 

शळलाजी वलद्माऩीठाचे क रग रू डॉ. देलानुंद शळुंदे माुंच्मा शस्ते उऩवलजेतेऩदाचा चऴक स्लीकायताना भ ुंफई वलद्माऩीठाचा वुंघ. 
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क रग रू डॉ. देलानुंद शळुंदे माुंच्मा शस्ते ततृीम क्रभाुंकाचा चऴक स्लीकायताना औयुंगाफादच्मा डॉ. फाफावाशेफ आुंफेडकय भयाठलाडा 
वलद्माऩीठाचा वुंघ. 

 
 

 

क रग रू डॉ. देलानुंद शळुंदे माुंच्मा शस्ते चत थथ क्रभाुंकावाठीचा चऴक स्लीकायताना कोटा (याजस्थान) मेथीर कोटा वलद्माऩीठाचा वुंघ. 

 

कोल्शाऩूय, दद. ३० नोव्शेंफय : शळलाजी वलद्माऩीठात गेरे ऩाच ददलव व रू अवरेल्मा ऩश्चचभ वलबागीम 
आुंतयवलद्माऩीठ ऩ रूऴ कफड्डी स्ऩधेत आज मजभान शळलाजी वलद्माऩीठाच्मा वुंघाने भ ुंफई 
वलद्माऩीठाव २९-२१ अवे नभवलत अव्लर स्थान ऩटकालरे. 
स्ऩधेच्मा प्रथभ क्रभाुंकावाठीची रढत शळलाजी वलद्माऩीठ ल भ ुंफई वलद्माऩीठाच्मा वुंघाुंत झारी. 
अततळम अटीतटीने व रू अवरेरा शा वाभना वुंऩण्माव अलघी काशी शभतनटे शळल्रक अवताना 
ऩुंचाुंच्मा एका तनणथमारा आषेऩ घेत भ ुंफई वलद्माऩीठाच्मा वुंघाने वाभना वोडरा. त्माभ ऱे २९-२१ अळा 

https://1.bp.blogspot.com/-xQ1JvgbBXKw/XADwNEPbzCI/AAAAAAAAKZw/jCdtU-RKzxMOzZbDV9om-epD8UEJgQwxwCLcBGAs/s1600/DSC_5273.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-6J9tAEkvXgM/XADwNKWbACI/AAAAAAAAKZo/1BPPP6rw8LokWKUtOHmtYGGnPpv5HrgdwCLcBGAs/s1600/DSC_5271.JPG


आठ ग णाुंनी आघाडीलय अवरेल्मा शळलाजी वलद्माऩीठाव वलजमी घोवऴत कयण्मात आरे. मा वुंऩूणथ 
स्ऩधेत शळलाजी वलद्माऩीठाचा वुंघ अश्जुंक्म यादशरा आणण वाखऱी पेयीतीर तीनशी वाभने श्जुंकून 
वशा ग णाुंवश ग णतक्त्मात आघाडीचे स्थान प्राप्त केरे. 
ततवऱ्मा क्रभाुंकावाठीचा वाभना औयुंगाफादचे डॉ. फाफावाशेफ आुंफेडकय भयाठलाडा वलद्माऩीठ आणण 
याजस्थानचे कोटा वलद्माऩीठ माुंच्मात युंगरा. ऩदशल्मा ग णाऩावून ते अखेयच्मा ग णाऩमतं शा वाभना 
अत्मुंत च यळीचा झारा. अगदी फयोफयीने शरणाऱ्मा ग णपरकाने पे्रषकाुंना चलाव योखून धयामरा 
रालरे. अखेयच्मा शभतनटातशी वाभना ३८-३८ अवा फयोफयीत शोता. अगदी अखेयच्मा चारीत एक ग ण 
शभऱलून औयुंगाफाद वलद्माऩीठाने शा वाभना ३९-३८ अवा अलघ्मा एका ग णाने श्जुंकरा. 
वाभनमाुंनुंतय रगेचच याष्ट्रीम पेयीवाठी ऩात्र ठयरेल्मा वाखऱी पेयीतीर चायशी वुंघाुंना शळलाजी 
वलद्माऩीठाचे क रग रू डॉ. देलानुंद शळुंदे माुंच्मा शस्ते आणण प्र-क रग रू डॉ. डी.टी. शळके माुंच्मा प्रभ ख 
उऩश्स्थतीत चऴक देऊन गौयवलण्मात आरे. 
ऩारयतोवऴक वलतयणानुंतय बायतीम वलद्माऩीठ भशावुंघ (ए.आम.म .) आणण शळलाजी वलद्माऩीठ माुंचे 
ध्लज अन क्रभे प्रा. व नीर खयाड ेआणण प्रा. वलजम योकड ेमाुंनी वनभानऩूलथक उतयवलरे आणण क रग रू 
डॉ. शळुंदे माुंच्माकड ेवोऩवलरे. 
मालेऱी क रवचचल डॉ. वलराव नाुंदलडकेय , ऩयीषा ल भूल्मभाऩन भुंडऱाचे वुंचारक भशेळ काकडे , 
ळैषणणक वल्रागाय डॉ. डी.आय. भोये , व्मलस्थाऩन ऩरयऴद वदस्म  अॅड. धैमथळीर ऩाटीर , वुंजम 
जाधल, प्रा. वुंबाजी ऩाटीर , डॉ. यभेळ बेंडचेगयी , उभा बेंडचेगयी-बोवरे , डॉ. फाफावाशेफ उरऩे , अश्जत 
ऩाटीर माुंच्मावश कोल्शाऩूय श्जल्शा कफड्डी अवोशवएळनचे ऩदाचधकायी ल वदस्म उऩश्स्थत शोते. दीऩक 
ऩाटीर माुंनी स्लागत केर,े तय क्रीडा अचधवलबाग प्रभ ख डॉ. ऩी.टी. गामकलाड माुंनी आबाय भानरे. 
 

श्जल्हा कबड्डी असोशसएिनिे सहकाया 
ऩश्चचभ वलबागीम आुंतयवलद्माऩीठ ऩ रूऴ कफड्डी स्ऩधाथ गेल्मा ऩाच ददलवाुंऩावून शळलाजी 
वलद्माऩीठाच्मा रोककरा कें द्रात भॅटलय खेऱवलरी गेरी. मा स्ऩधेच्मा मळस्ली आमोजनाभध्मे 
वलद्माऩीठ प्रळावनाच्मा फयोफयीने कोल्शाऩूय श्जल्शा कफड्डी अवोशवएळनने अत्मुंत भशत्त्लाची बूशभका 
फजालरी. स्ऩधेरा आलचमक ते वुंऩूणथ वशकामथ कयण्माफयोफयच स्कोअयय आणण ऩुंच म्शणूनशी 
वुंघटनेच्मा वदस्माुंनी भशत्त्लाचे मोगदान ददरे. 
स्ऩधेचे मळस्ली आमोजन कयण्माभध्मे डॉ. ऩी.टी. गामकलाड माुंच्मावश उऩक रवचचल डॉ. व्शी.एन. 
शळुंदे, डॉ. फाफावाशेफ उरऩे , डॉ. एन.डी. ऩाटीर , प्रा. व नीर खयाडे , प्रा. वलजम योकडे , डॉ. व नीर 
चव्शाण, श्री. वुंबाजी ऩाटीर माुंच ेभोराच ेमोगदान यादशरे. 
 

ववजेत्या शिवाजी ववद्याऩीठ सुंघातीऱ सदस्य 



 
ऩश्चचभ वलबागीम आुंतयवलद्माऩीठ कफड्डी स्ऩधेत वलजेतेऩद ऩटकावलणाऱ्मा शळलाजी वलद्माऩीठ 
वुंघातीर खेऱाडू (कुं वात भशावलद्मारम) अवे :- अषम प्रकाळ तनकभ (के.एन.ऩी. भशावलद्मारम , 
लाऱला), याश र अतनर लडाय (के.फी.ऩी. भशावलद्मारम , उरुण-इस्राभऩूय), वौयब यवलुंद्र क रकणी 
(के.फी.ऩी. भशावलद्मारम , उरुण-इस्राभऩूय), ऋऴीकेळ वुंबाजी देवाई-कौजरगी (याजऴी छत्रऩती ळाशू 
भशावलद्मारम, कोल्शाऩूय), तनखीर बीभयाल ऩाटीर (याजऴी छत्रऩती ळाशू भशावलद्मारम , कोल्शाऩूय), 
वौयब तानाजी ऩाटीर (याजऴी छत्रऩती ळाशू भशावलद्मारम , कोल्शाऩूय), अषम देलानुंद ऩाटीर (याजऴी 
छत्रऩती ळाशू भशावलद्मारम , कोल्शाऩूय), वाईनाथ भशादेल कोंड वकय (याजऴी छत्रऩती ळाशू 
भशावलद्मारम, कोल्शाऩूय), योदशत ऩ रूऴोत्तभ ऩाटीर (करा , लाणणज्म ल वलसान भशावलद्मारम , 
आव रे-ऩोरे), अतनकेत फाफावाशेफ चव्शाण (मळलुंतयाल चव्शाण लायणा भशावलद्मारम , लायणानगय), 
वुंकेत याजू भाने (नाईट कॉरेज ऑप आर्टथव  अॅनड कॉभवथ, इचरकयुंजी) आणण योशन वलजम शळुंगाड े
(कृष्ट्णा भशावलद्मारम , येठये-फ द्र क). वुंघ प्रशळषक म्शणून डॉ. यभेळ बेंडचेगयी आणण व्मलस्थाऩक 
म्शणून डॉ. फाफावाशेफ उरऩे माुंनी काभ ऩादशरे. 
 

पे्रऺक गॅऱरीत कुऱगुरूुं सह अधधकारी 

 
शळलाजी वलद्माऩीठ आणण भ ुंफई वलद्माऩीठ माुंच्मातीर ऩदशल्मा क्रभाुंकावाठीच्मा वाभनमाव क रग रू 
डॉ. देलानुंद शळुंदे माुंच्मा शस्ते प्रायुंब कयण्मात आरा. वाभना व रू करून ददल्मानुंतय क रग रू डॉ. शळुंदे 
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माुंनी थेट पे्रषक गॅरयीकड ेकूच केरे आणण वलद्मार्थमांवभलेत गॅरयीत फवून त्माुंनी मा वाभनमाचा 
आनुंद र टरा. मालेऱी त्माुंच्मावभलेत प्र-क रग रू डॉ. शळके माुंच्मावश अनम अचधकायीशी शोते. 
 

अुंततम गुणतक्ता 
सुंघ ववजय ऩराजय गुण 

शळलाजी वलद्माऩीठ, कोल्शाऩूय ०३ ०० ०६ 

भ ुंफई वलद्माऩीठ, भ ुंफई ०२ ०१ ०४ 

डॉ. फाफावाशेफ आुंफेडकय भयाठलाडा वलद्माऩीठ, 
औयुंगाफाद 

०१ ०२ ०२ 

कोटा वलद्माऩीठ, कोटा ०० ०३ ०० 

 
 


