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मु  िव ापीठा या क ीय डा महो सवात खेळाडूंचे शानदार दशन 
अ मेध डा पधसाठी मु  िव ापीठा या ८३ खेळां डूची िनवड 

सवसाधारण िवजेतेपद को हापू र िवभागाकडे; हॉलीबॉलम ये नािशकला उपिवजेतेपद   
  

नािशक :  यशवंतराव च हाण महारा  मु  िव ापीठा या क ीय डा महो सवाचा आज समारोप झाला. 
िविवध डा कारांत सां िघक आिण वैयि क पधत को हापू र िवभागाने आपले वच व कायम राखत 
जोरदार लढत दते बाजी मारली. सां िघकम ये िवदभान ेजोरदार लढत देत िवजेतेपद पटकावल.े दोन िदवस 
चालले या एकूण १७ डा कारांतून वैयि क व सां िघक गटातून एकूण ८३ िव ा याची दापोली येथे 
होणा या आंतरिव ापीठीय अ मेध डा पधसाठी िनवड झाली आह.े 
 

मु  िव ापीठा या िव ाथ  क याण व बिहःशाल िवभागातफ आयोिजत क ीय डा महो सवा या मैदानी 
पधत धावणे १०० मीटर, २०० मीटर, ४०० मीटर, ८०० मीटर, १५०० मीटर, ५००० मीटर, 

गोळाफेक, थाळीफेक, लांब उडी, उंच उडी, भालाफेक, बा केटबॉल, हॉलीबॉल, ४ x १०० रल,े ४ x ४०० 

या मैदानी  पधा झा या. दर यान दोन िदवस चालले या िविवध पधतील िवजेते पुढील माणे – 

 

वैयि क खेळ :-  
ितहेरी उडी (मुले) : िनखील पावले (को हापूर)   
ितहेरी उडी (मुली) : शामल यवहारे (अमरावती) 
थाळीफेक मुले : अिभनंदन पाटील (को हापूर)    
थाळीफेक मुली : मयुरी कदम (नांदेड)     
भालाफेक मलेु : ध मराज परघरमोल (अमरावती) 

भालाफेक मुली : िकत  दु काने (को हापूर)       

लांब उडी मुले :  िधरज पाटील (को हापूर)     
लांब उडी मुली : अि नी जगदाळे (पुणे) 
उंच उडी मुले : वीर  उ जैनकर (अमरावती)  

४ x १०० मीटर मुले : को हापूर िवभाग थम, उपिवजेता नािशक िवभाग   
४ x १०० मीटर मुली : को हापूर िवभाग थम, उपिवजेता पुणे िवभाग   
४ x १०० मीटर मुले : को हापूर िवभाग थम, उपिवजेता नािशक िवभाग   
४ x ४०० मीटर मुले :    



४ x ४०० मीटर मुली : पुणे िवभाग थम, उपिवजेता को हापूर िवभाग    
१०० मीटर मुले : िधरज पाटील (नािशक) 
१०० मीटर मुली : ि यांका पवार (अमरावती) 
२०० मीटर मुले : काश तनगे (को हापूर)     
२०० मीटर मुली : िसमरन शेख (को हापूर)     
४०० मीटर मुले : देव  वसावे (नािशक) 
४०० मीटर मुली : िसमरन शेख (को हापूर)  
८००  मीटर मुले : अिमत भडकमकर  
८०० मीटर मुली : शारदा धाड  
१५०० मीटर मुले : सुम या अ युब (अमरावती) 
१५०० मीटर मुली : शारदा धाड (अमरावती)   
५००० मीटर धावणे मुले : िवशाल तामकर (को हापूर) 
५००० मीटर धावणे मुली : सुम या अ युब (अमरावती)  
 

सांिघक खेळ :- 
खो-खो - मुले : हा सामना नािशक िव  नागपूर यां यात झाला. अटीतटी या लढतीत केवळ नागपूर 
संघाने िवजय ी खेचून आणली. 
हॉलीबॉल - मुले : या पधत नांदेड िवभागीय क ाने बाजी मारली. नािशक िवभागीय क ाने उपिवजेतेपद 

पटकावल.े 
बा केटबॉल - मुले : हा सामना नांदेड आिण को हापू रम ये खेळला गेला. नांदेड संघाने को हापू रवर १९ 
गुणांची आघाडी घेऊन िवजय िमळवला. 
कबड्डी - मुले : अमरावती िव  नािशकम ये झाले या या साम यात अमरावती संघाने िवजय िमळवला. 
 

या दोन िदवसीय चाललेय या डा महो सवातून अ मेध डा पधसाठी िनवड झाले या िव ा याना 
धावपटू किवता राऊत, नािशक ामीणचे पोलीस अधी क संजय दराडे यां या ह ते सुवणपदक, रजतपदक 
आिण माणप  देऊन स मान कर यात आला. यावेळी बोलताना धावपटू किवता राऊत हणाली, िज , 
िचकाटी आिण आ मिव ास ठेवून डा े ात कामिगरी के यास यश िनि त िमळेल असे सांगून जा तीत 
जा त िव ा यानी डा े ाकडे वळायला हवे असे आवाहनही ितने यावेळी केल.े यावेळी पोलीस 
अधी क संजय दराडे यांनीही िव ा याना मागदशन केले. ते हणाल,े जीवनात खेळाला अन यसाधारण 
मह व आह.े याच िव ापीठाची िव ािथनी असले या किवता राऊत िहचा आदश िव ा यानी समोर ठेऊन 
वाटचाल करावी असे यांनी सां िगतल.े कुलगु  ा. ई. वायुनंदन यांनीही यावेळी िव ा याना शुभे छा 
िद या. िनिशगधंा पाटील आिण नेह राठोड यांनी प रचय क न िदला. डॉ. िवजया पाटील यांनी आभार 
मानले.  
 



िवजेते संघ आिण थम मांक िमळिवले या िव ा याची २७ नो हबर ते १ िडसबर २०१४ दर यान दापोली 
येथे होणा या आंतरिव ापीठीय अ मेध डा पधसाठी िनवड कर यात आली आह.े या पधा यश वी 
कर यासाठी केटीएचएम महािव ालया या डा िवभागाचे संचालक ा. बाजीराव पेखळे, राज  मांडग,े 
संदीप भागवत, सुनील साळंुके, िदलीप भांडारे आद चे िवशेष सहकाय लाभल.े  
............................................................................................................................... ................................................................. 

मा. संपादक,  
कृपया सदरची बातमी आप या लोकि य दैिनकातून िस  करावी ही िवनंती. कळाव,े 

   आपला िव ास ू
 
 

संतोष साबळे 
भारी मुख, जनसंपक िवभाग  

                                यशवंतराव च हाण महारा  मु  िव ापीठ 
 
 


