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Sports scholarship 2013-14  
 

पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, पप िंपरी ४११०१८ 
क्रीडा पवभाग 

          दि. २८/६/२०१४  
म.न.पा. परिसिातील शालेय व महाववद्यालयीन ववद्यार्थी खळेाड ूंना 
सन २०१२-२०१३ या वर्ााची क्रीडा शशष्यवतृ्ती धनादेश ववतिण बाबत  

 

कृपया प्रलिद्धीिाठी 
 

       मा. महापालिका िभा ठराव क्र. ९९१, दि, २०/०९/२०१० व मा. आयकु्त यािंचेकीडीि आिेश 
क्र.क्रीडा/४/कापव/६४७/२०१०, दि.२५/१०/२०१० अन्वये म.न.पा. पररिरातीि शािेय व महापवद्याियीन 
पवद्यार्थी खेळाड िंना प्रोत्िाहन लमळुन म,न,पा. पररिरातीि जास्तीत जास्त राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर 
खेळाड  तयार होण्याच्या दृष्ट्टीने म.न.पा.च्या वतीने िरवर्षी दिल्या जाणा-या क्रीडा लशष्ट्यवतृ्ती रक्कमेत 
वाढ करणे आवश्यक अिल्याने िन २००९ – २०१० या वर्षाापाि न महाराष्ट्र शािन, क्रीडा व यवुक 
ििंचािनािय यािंच ेतरे्फ आयोजजत राज्यस्तरीय शािेय क्रीडा स्परे्धत िहभागी अििेल्या पवद्यार्थी खळेाड ि 
वापर्षाक रक्कम रूपये १८००/- ऐवजी रक्कम रूपये ३०००/- तिेच अिोलशएशन ऑर्फ इिंडडयन यनुनव्हलिाटी 
तरे्फ आयोजजत आिंतरपवद्यापीठ (राष्ट्रीय) स्तरावर िहभागी झािेल्या पवद्यार्थी खेळाड ि रक्कम रूपये 
३०००/- ऐवजी रक्कम रूपये ५००० या प्रमाणे क्रीडा लशष्ट्यवतृ्ती अिा करणेि मान्यता दििेिी आहे.  
         िन २०१२-१३ या िािाकरीता लशष्ट्य़वतृ्ती अिा करणेकामी वतृ्तपत्रात पे्रिनोट प्रलिध्ि करून 
ििंबिंचर्धत पवद्यार्थयााकड न अजा मागपविे होत.े त्यानिुार एक ण १४६ अजा प्राप्त झािे होत.े त्यापकैी २१ 
अजा हे क्रीडा लशष्ट्यवतृ्ती र्धोरणात बित निल्यामळेु अपात्र करण्यात आिेिे आहेत. त्यामळेु उवारीत १२५ 
अजा पढुीि प्रमाणे वगीकरण करण्यात आिेिे आहेत. ििर अजा १) ८८ अजा प्रमाणपत्र ेपडताळणी करून 
घेणे कामी जजल्हा क्रीडा अचर्धकारी, पणेु यािंचेकड,े २) २१ अजा प्रमाणपत्र ेक्रीडा व यवुक ििंचािनािय, पणेु 
४९ व ३) १६ प्रमाणपत्र ेपवद्यापीठ क्रीडा मिंडळ यािंचे कड ेतपािणी कामी पाठपवणेत आिे होत.े 
       ििंबिंचर्धत क्रीडा कायााियाकड न  खेळाड  प्रमाण पत्रािंची तपािणी करून एक ण १२५ खेळाड िंचे 
प्रमाणपत्रािंची तपािणी करून लमळािे अि न ििर अजा क्रीडा लशष्ट्यवतृ्तीिाठी पात्र आहेत त्याचा तपलशि 
खािीि प्रमाणे 

        मा.स्र्थायी िलमती िभा ठराव क्र.५७०० दि.२८/०१/२०१४ अन्वये म.न.पा. पररिरातीि शािेय व 
महापवद्याियीन १२५  पवद्यार्थी खेळाड िंना िन २०१२-१३ या वर्षााची क्रीडा लशष्ट्यवतृ्ती र.रू.४,१७,०००/- 
(अक्षरी र.रू. चार िाख ितरा हजार र्फक्त) अिा करणेि मान्यता दििेिी आहे.  
                                 प्रपत्र – ब 

         
 

 

 

 

   म.न.पा. पररिरातीि शािये व महापवद्याियीन खािीि १२५ पात्र पवद्यार्थी खळेाड िंना िन २०१२-
१३ या वर्षााची क्रीडा लशष्ट्यवतृ्ती अिा करण्यात येत आहे.  

 

पात्र/अपात्र िाज्य्स्ति आूंतिववद्यापीठ िाष्रीय्ति एक ण 

पात्र ८८ १६ २१ १२५ 

अ.क्र. ्पधेचा ्ति प्रत्येकी 
शशष्यवतृ्ती 
िक्कम रूपये 

एक ण खेळाड  एक ण शशष्यवतृ्ती 
िक्कम रूपये. 

शिेा 

१  शािेय 
राज्यस्तर 

३०००/- ८८ २,६४,०००/- १३ अपात्र 

२  आिंतर 
पवद्यापीठ 

३०००/- १६ ४८,०००/- ०१ अपात्र 

३  राष्ट्रीयस्तर ५०००/- २१ १,०५,०००/- ०७ अपात्र 
  एकुण १२५ ४,१७,०००/- २१ अपात्र 
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अ.क्र खेळाड ूंच ेनाव खेळाचा 
प्रकाि 

शाळा/महाववद्यालयाच ेनाव ्पधेच े
ठठकाण 

मूंज ि क्रीडा 
शशष्यवतृ्ती 

१ रेवती शशी नायर बॅडलमिंटन र्फर्गयुािन कॉिेज, पुणे नािंिेड 3000/- 
२ आशा राज  गायकवाड  जजम्नॅजस्टक माध्य.पवियािय, 

केशवनगर 
नालशक 3000/- 

३ िाररका लभमाशिंकर मडडखािंबे अर्थिेदटक्ि डॉ. अरपविंि तिेिंग किा व 
वाणणज्य महापवद्यािय, 

पुणे 3000/- 

४ शैिेश राजेंद्र पवार  बॉजक्ििंग  क्रीडा प्रबोचर्धनी अहमिनगर 3000/- 
५ गौरव मजच्छिंद्र तापकीर कबड्डी क्रीडा प्रबोर्धीनी िात र 3000/- 
६ अणखिेश राजेश श्रीयन रु्फटबॉि अमतृा पवद्याियम,् ननगडी अकोिा 3000/- 
७ वैभव पिंढरीनार्थ खिाणे जजम्नॅजस्टक ज्ञानप्रबोर्धीनी नालशक 3000/- 
८ िमधृ्िी रामभाऊ लशिंिे रोिर 

स्केटीिंग 
अमतृा पवद्याियम,् ननगडी पुणे 3000/- 

९ अनय उद्य काळे रु्फटबॉि अमतृा पवद्याियम,् ननगडी अकोिा 3000/- 
१० अमेय प्रमोि र्थोरात रु्फटबॉि अमतृा पवद्याियम,् ननगडी अकोिा 3000/- 
११ लििंग िुखबीर कुिदिपलििंग 

ििंर्ध  
रु्फटबॉि अमतृा पवद्याियम,् ननगडी अकोिा 3000/- 

१२ ििंपन्न त्र्यिंबक यरगट्टीकर रु्फटबॉि अमतृा पवद्याियम,् ननगडी अकोिा 3000/- 
१३ औिंकार उमेश कुटे रु्फटबॉि अमतृा पवद्याियम,् ननगडी अकोिा 3000/- 
१४ ऋतशे राकेश चगरमे जितरण भारती पवद्या. बािेवाडी नागप र 3000/- 
१५ लमहीर ििंजय त्रत्रपाठी रु्फटबॉि अमतृा पवद्याियम,् ननगडी अकोिा 3000/- 
१६ प्रिाि पवश्वाि गेंगजे  मैिानी गुडिॅमरीटन स्कुि. वाकड जािना 3000/- 
१७ प्रनतक प्रपवण पोरे  रु्फटबॉि अमतृा पवद्याियम,् ननगडी अकोिा 3000/- 
१८ िुमेर्ध उल्हाि जगताप रु्फटबॉि ,   अकोिा 3000/- 
१९ श्रावणी पवश्वाि कुिकणी योगािन एि.पी.एम.स्कुि, चचिंचवड बोईिर 3000/- 
२० अनघा िुननि गाड े कॅरम बी.एम.िी.कॉिेज तुळजापुर 3000/- 
२१ ऋत जा अननि वाळ िंज तायक्वािंिो पप्रयिशानी स्कुि, भोिरी औरिंगाबाि 3000/- 
२२ पुजा तानाजी बो-हाडे खो खो राजमाता  जजजाऊ पवद्या. 

भोिरी 
नालशक 3000/- 

२३ िुजाता िुरेश वाघमारे खो खो राजमाता  जजजाऊ पवद्या. 
भोिरी 

नालशक 3000/- 

२४ िुपप्रया ििंजय नेवाळे खो खो राजमाता  जजजाऊ पवद्या. 
भोिरी 

नालशक 3000/- 

२५ पप्रयािंक नागनार्थ चिंिनलशवे खो खो राजमाता  जजजाऊ पवद्या. 
भोिरी 

नालशक 3000/- 

२६ िोनािी ििंभाजी तवेिेकर खो खो राजमाता  जजजाऊ पवद्या. 
भोिरी 

नालशक 3000/- 

२७ िपाण प्रपवण जगताप रोिर 
स्कें टीग 

कमिनयन बजाज स्कुि पुणे 3000/- 

२८ गुिंजन ििंजय तिेरािंरे्ध मैिानी पवद्याननकेतन इिंजर्गिश 
स्कुि 

जािना 3000/- 

२९ प्रनतक्षा भाऊिाहेब आहेर  र्धनुपवाद्या श्री.छत्रपती लशवाजी राज े
माध्य. पवद्या.  

नागपुर 3000/- 

३० गणेश आशोक चगरमकर  र्धनुपवाद्या अमतृ ज्यु. कॉ.यमुनानगर नागपुर 3000/- 
 

 

 

 

 

अ.क्र खेळाड ूंच ेनाव खेळाचा 
प्रकाि 

शाळा/महाववद्यालयाच ेनाव ्पधेच े
ठठकाण 

मूंज ि क्रीडा 
शशष्यवतृ्ती 

३१  ररजुआना किामुदिन अन्िारी खो-खो राजमाता जजजाऊ पवद्या, नालशक 3000/- 
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भोिरी 
३२  िौरभ िुहाि चव्हाण मल्िखािंब िी.एम.एि.ई. लमडड. स्कुि यवतमाळ 3000/- 

३३  आशुतोर्ष परशुराम शेळके 
रोिर 
स्केदटिंग 

ि गुड िॅमररटन स्कुि, 
वाकड 

पुणे 
3000/- 

३४ पराग दिपक पवार 
रोिर 
स्केदटिंग 

म्हाळिाकािंत माध्य. व 
उच्च माध्य.पवद्या., आकुडी 

पुणे 
3000/- 

३५  कोमि िुरेश बडडगेर खो-खो 
राजमाता जजजाऊ पवद्या, 
भोिरी 

नालशक 
3000/- 

३६ अलभरूची पवक्रम मुडपे जितरण जयदहिंि कॉिेज पपिंपरी नागपुर 3000/- 

३७ वैभवी दिलिप कच्छवा िॉन टेननि 
म्हाळिाकािंत कॉिेज , 
आकुडी 

िािंगिी 
3000/- 

३८ मानिी मनोज उत्तरकर जितरण िेंट ऊिुािा स्कुि, आकुडी नागपुर 3000/- 
३९  ऋपर्षकेश लिताराम किाळे कबड्डी क्रीडा प्रबोचर्धनी िात र 3000/- 

४०  ननककता कैिाि गायकवाड योगािन  
ज्ञानप्रबोचर्धनी पवद्या., 
ननगडी 

बोईिर 
3000/- 

४१ ऋतुजा अशोक पोखरकर तायक्वािंिो भैरवनार्थ पवद्या.,भोिरी औरिंगाबाि 3000/- 

४२  िाननका प्रिाि गुळवणी 
रोिर 
स्केदटिंग 

ज्ञानप्रबोचर्धनी पवद्या., 
ननगडी 

पुणे 
3000/- 

४३ पप्रयिंका बाळकृष्ट्ण िेशमुख खो-खो 
राजमाता जजजाऊ पवद्या, 
भोिरी 

नालशक 
3000/- 

४४ मेघा लशवाजी नाईक खो-खो 
राजमाता जजजाऊ पवद्या, 
भोिरी 

नालशक 
3000/- 

४५  प्रर्थमेश ित्ता िुयाविंशी जितरण 
एम.एि.एि.हायस्कुि, 
चचिंचवड 

नागपुर 
3000/- 

४६  पप्रया िुरेश जार्धव बॉजक्ििंग 
नवमहाराष्ट्र पवद्याियि, 
पपिंपरी 

अहमिनगर 
3000/- 

४७ दिपपका मारूती आटोळे बॉजक्ििंग 
नवमहाराष्ट्र पवद्यािय, 
पपिंपरी 

अहमिनगर 
3000/- 

४८ प्राजक्ता ित्तात्रय अडि ळ बॉजक्ििंग 
नवमहाराष्ट्र पवद्यािय, 
पपिंपरी 

अहमिनगर 
3000/- 

४९ लिध्िार्था अशोक लशिंिे योगािन 
भारतीय जैन ििंघटना, 
पप िंपरी 

बोईिर 
3000/- 

५० राहुि बबन चव्हाण कबड्डी क्रीडा प्रबोचर्धनी पवद्या. िात र 3000/- 

५१ कमि िाडप्पा िोनकािंबळे खो-खो 
राजमाता जजजाऊ पवद्या, 
भोिरी 

नालशक 
3000/- 

५२ प्राची शरि बहाळकर योगािन  जयदहिंि हायस्कुि, पप िंपरी बोईिर 3000/- 
५३ उमेश कैिाि झािंबरे रु्फटबॉि अमतृा पवद्या., ननगडी अकोिा 3000/- 

५४ अननकेत भारत िरडे र्धनुपवाद्या 
कस्तुरीिेवी जयप्रकाश 
गुप्ता पवद्या., चचिंचवड 

नागपुर 
3000/- 

५५ अमतृा प्रताप जार्धव खो-खो 
राजमाता जजजाऊ पवद्या, 
भोिरी 

नालशक 
3000/- 

५६ लिध्िार्था राज  कािंबळे कबड्डी 
क्रीडा प्रबोचर्धनी पवद्या., 
पप िंपरी 

िात र 
3000/- 

५७ िुवणाा पवश्वनार्थ पुराणणक योगािन 
ज्ञानप्रबोचर्धनी पवद्या., 
ननगडी 

बोईिर 3000/- 

 

 

 

 

 

अ.क्र खेळाड ूंच ेनाव खेळाचा 
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५८ अश्िेर्षा दिपक मडकईकर बुजध्िबळ  
िेंट एन्रयुज स्कुि, 
चचिंचवड 

रु्धळे 
3000/- 

५९ पवनय अशोक पाटीि कक्रकेट 
 बी.एम.िी.िी. कॉिेज, 
पुणे 

रत्नाचगरी 
3000/- 

६० ओम्िकार अजय ििंकपाळ कक्रकेट बी.एम.िी.िी. कॉिेज, पुणे रत्नाचगरी 3000/- 

६१ ननककता ििंजय रोकडे बॉजक्ििंग  
क्रीडा प्रबोचर्धनी 
पवद्या.पी.िी.एम.िी. 

अहमिनगर 3000/- 

६२ 
दिपक जगिीश प्रकाश 
जैस्वाि 

योगािन माध्य.पवद्या.ििंतुनगर बोईिर 
3000/- 

६३ वर्षाा पवजय चौर्धरी र्धनुपवाद्या 
छ.लशवाजीराजे 
पवद्या.चचिंचवड 

नागपुर 
3000/- 

६४ वेिािंत उमाकािंत िोनावणे रु्फटबॉि अमतृा पवद्या., ननगडी अकोिा 3000/- 
६५ वैभव चिंिनलशव मल्िखािंब ज्ञानप्रबोचर्धनी पवद्या.ननगडी यवतमाळ 3000/- 
६६ ओिंकार पोपट भोििे मैिानी ज्ञानप्रबोचर्धनी पवद्या.ननगडी जािना 3000/- 
६७ तजेि गजानन पाटीि कबड्डी ज्ञानप्रबोचर्धनी पवद्या.ननगडी नालशक 3000/- 
६८ िायिी महावीर िुतार कबड्डी ज्ञानप्रबोचर्धनी पवद्या.ननगडी नालशक 3000/- 
६९ ििंकेत अजुान वाळुिंज जजम्नॅस्टीक्ि ज्ञानप्रबोचर्धनी पवद्या.ननगडी नालशक 3000/- 
७० ऐश्वयाा गुिाब वाल्हेकर कबडडी ज्ञानप्रबोचर्धनी पवद्या.ननगडी िातुर 3000/- 
७१ जनतन गणेश आव्हाड योगािन ज्ञानप्रबोचर्धनी पवद्या.ननगडी बोईिर 3000/- 

७२ प्राजक्ता कैिाि कोकणे शुटीिंग गरवारे कॉिेज, पुणे  
बािेवाडी 
पुणे 

3000/- 

७३ ज्योती िुरेश शेिविे अँर्थिेदटक् ि 
क्रीडा प्रबोचर्धनी, 
पी.िी.एम.िी. 

पुणे 
3000/- 

७४ श्वेता बापुराव जायभाय अँर्थिेदटक् ि 
क्रीडा प्रबोचर्धनी, 
पी.िी.एम.िी. 

पुणे 
3000/- 

७५ िलमक्षा अजाबराव गोळे मैिानी 
क्रीडा प्रबोचर्धनी,  

पी.िी.एम.िी. 
जािना 

3000/- 

७६ वेिािंग अभय कापिे रु्फटबॉि अमतृा पवद्याियम  ननगडी अकोिा 3000/- 

७७ लशवम िुरेश मुजुमिे कबडडी 
क्रीडा प्रबोचर्धनी, 
पी.िी.एम.िी. 

िातुर 
3000/- 

७८ रोहन राजेश राऊत रु्फटबॉि  अमतृा पवद्याियम  ननगडी अकोिा 3000/- 
७९ िेवित्त वििंत भारिे योगािन एि.पी.कॉिेज, पुणे बोईिर 3000/- 
८० पवश्वजजत श्रीरिंग बारणे कक्रकेट बी.एम.िी.िी.कॉिेज,पुणे रत्नाचगरी 3000/- 

८१ ऋपर्षकेश ज्ञानिेव नरोडे बॉजक्ििंग 
क्रीडा प्रबोचर्धनी,               

पी.िी.एम.िी. 
अहमिनगर 

3000/- 

८२ मयुरी मारुती वाळुिंज िायकलििंग 
मास्टरमाईड इिं.लमडडयम. 
स्कुि, नवी िािंगवी 

गोंदिया 
3000/- 

८३ प्रणणता प्रमोि िेशमुख मैिानी 
क्रीडाप्रबोचर्धनी, 
पी.िी.एम.िी. 

जािना 
3000/- 

८४ प्राजक्ता राजेंद्र तापकीर खो-खो 
राजमाता जजजाऊ पवद्या, 
भोिरी 

नालशक 
3000/- 

८५ ह रप्र्षत अरुण नाऊ रु्फटबॉि अमतृा पवद्याियम  ननगडी  अकोिा 3000/- 
८६ अलशर्ष दिपक पाविकर रु्फटबॉि अमतृा पवद्याियम  ननगडी  अकोिा 3000/- 

८७ शुभम िमीर कानडे 
ककिं क-
बॉजक्ििंग 

भारतीय जैन ििंघटना, 
पप िंपरी 

अक्किकोट 
3000/- 

८८ अमेय प्रपवण तळेगावकर रु्फटबॉि अमतृा पवद्याियम ननगडी  अकोिा 3000/- 
   एक ण र.रु. 2,64,000/- 

 

  आतूंिववद्यापीठ  
 

अ क्र. ववद्यार्थयााच ेनाव क्रीडा प्रकाि 
शाळा/महाववद्यालयाच े

नाव 
् पधेच ेठठकाण 

मूंज ि  क्रीडा 
शशष्यवतृ्ती ि.रू. 
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१ 
तपृ्ती राजकुमार 
किम 

बॉजक्ििंग 
महात्मा रु्फिे कॉिेज 
पपिंपरी वाघेरे 

त्रबिािपुर 3000/- 

२ 
र्धनश्री अशोक 
चगरमकर 

आचारी 
जे.एि.पी.एम. 
इिंजज.कॉिेज 

अमतृिर 
3000/- 

३ 
नेहा प्रपवण 
गायकवाड 

एर्थिेदटक्ि 
चिंद्रशेखर आगाशे 
कर्फजजकि एज्यु.कॉ. 

कल्याण 
3000/- 

४ 
दिव्या शरि 
आव्हाड 

बॉजक्ििंग डी.वाय.पाटीि कॉिेज, 
पपिंपरी  

त्रबिािप र 
3000/- 

५ 
िुमिंिा ििंजय 
खविे 

खो-खो 
राजमाता जजजाऊ 
कॉिेज, भोिरी 

अमतृिर 
3000/- 

६ 
गौरी मारूती 
शेिार 

खो-खो 
राजमाता जजजाऊ 
कॉिेज, भोिरी 

अमतृिर 
3000/- 

७ 
शोभा तायप्पा 
मिंजुळकर 

खो-खो 
राजमाता जजजाऊ 
कॉिेज, भोिरी 

अमतृिर 
3000/- 

८ 
श्वेता िचचन 
मुिंज 

कयाककिं ग एम.यु.कॉिेज, पप िंपरी पनतयाळा 
3000/- 

९ 
ऋत जा राजन 
गुणविंत 

रु्फटबॉि एम.यु.कॉिेज, पप िंपरी कोल्हापुर 
3000/- 

१० 
आिावरी राजेंद्र 
र्धािंडे 

कयाककिं ग 
डॉ.ए.बी.तिेिंग कॉिेज 
ननगडी 

पनतयाळा 
3000/- 

११ 
प्रनतक्षा 
तामचचकर 

खो-खो 
राजमाता जजजाऊ 
कॉिेज, भोिरी 

अमतृिर 
3000/- 

१२ 
आदिनार्थ 
गणपत नखाते 

कबड्डी पुणे पवद्यापीठ, पुणे नागपुर 
3000/- 

१३ 
कर्फरोज लिकिं िर 
शेख 

एर्थिेदटक्ि 
डी.वाय.पाटीि कॉिेज, 
पपिंपरी 

कल्याण 
3000/- 

१४ 
लशति िक्ष्मण 
यािव 

िॉन टेननि  मॉडान कॉिेज, पुणे वरिंगळ  आिंध्र प्रिेश 
3000/- 

१५ 
प्रदिप राजेंद्र 
चगरी 

कबड्डी पुणे पवद्यापीठ, पुणे नागपुर 
3000/- 

१६ अमतृ तोटकर खो-खो 
पप िंपरी चचिंचवड कॉिेज 
ऑर्फ इिंजज. ननगडी 

जाििंर्धर 
3000/- 

    एक ण र.रु. 48,000/- 

 

िाष्रीय्ति 

अ क्र. ववद्यार्थयााच ेनाव क्रीडा प्रकाि शाळा/महाववद्यालयाच ेनाव ् पधेच ेठठकाण 
मूंज ि  क्रीडा 

शशष्यवतृ्ती ि.रू. 

१ प्रनतक्षा ित्तात्रय र्थोरात अँर्थिेदटक्ि 
क्रीडा प्रबोचर्धनी,               

पी.िी.एम.िी. 
इटवाह,उत्तर 
प्रिेश 

5000/- 

२ कुणाि अशोक पाटीि िॉफ्टबॉि 
डी.वाय.पाटीि 
कॉिेज,पप िंपरी 

कोरबा 
छत्तीिगढ 

5000/- 

३ अदिनार्थ बबन घुिे कबडडी 
क्रीडा प्रबोचर्धनी, 
पी.िी.एम.िी. 

औरिंगाबाि 
5000/- 

४ शिंतनु शैिेंद्र लमराशी बुध्िीबळ 
अमतृा पवद्याियम , 
यमुनानगर 

ठाणे 
5000/- 
 

५ ऋतुजा िुरेश चव्हाण डॉजबॉि 
पवद्यापीठ हायस्कुि 
गणेशणखिंड, पुणे  

नरवाणा 
हररयाण 

5000/- 

अ क्र. ववद्यार्थयााच ेनाव क्रीडा प्रकाि शाळा/महाववद्यालयाच ेनाव ् पधेच ेठठकाण 
मूंज ि  क्रीडा 

शशष्यवतृ्ती ि.रू. 

६ वेंिाती प्राजक्त डोणकर हॉकी 
डॉ.किमाडी शामराव 
हायस्कुि, औिंर्ध, पुणे  

दिल्िी 
5000/- 
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७ प्रणािी महेंद्र वैशिंपायन स्केदटिंग 
िेंट अँन्ुज हाय स्कुि, 
चचिंचवड 

दिल्िी 
5000/- 

८ चैतन्य दििीप आर्फळे स्केदटिंग 
ज्ञानप्रबोचर्धनी पवद्यािय 
प्राचर्धकरण 

दिल्िी 
5000/- 

९ आकाश िक्ष्मण िोखिंडे खो-खो 
पे्ररणा माध्य. व कननष्ट्ठ 
महा.ननगडी 

बेळगव कनााटक 
5000/- 

१० शे्रया मयुरेश भोििे स्केदटिंग 

 

अमतृा पवद्यािय, 
यमुनानगर 

दिल्िी 5000/- 

११ पवपुि ननतीन एरम स्केदटिंग 
एि.पी.एम.इिं.लम.स्कुि, 
ननगडी 

दिल्िी 
5000/- 

१२ वैष्ट्णवी आनिंिराव आिंदे्र योगािन 
ज्ञानप्रबोचर्धनी पवद्यािय 
प्राचर्धकरण 

दिल्िी 
5000/- 

१३ जुईिी िचचन पटवर्धान  योगािन 
र्गिोबि इिंडडयन 
इिंटरनॅशनि स्कुि 

दिल्िी 
5000/- 

१४ ििंदिप जनािान भापकर योगािन 
डॉ.डी.वाय.पाटीि 
कॉिेज,आकुडी 

दिल्िी 
5000/- 

१५ तपृ्ती बाळािाहेब िािंडगे कबड्डी 
राजमाता जजजाऊ पवद्या, 
भोिरी 

िुचर्धयाना 
5000/- 

१६ िाक्षी गणेश महािे योगािन 
ज्ञानप्रबोचर्धनी पवद्यािय 
प्राचर्धकरण 

दिल्िी 
5000/- 

१७ ऐश्वयाा र्धमेंद्र लशिंिे कबड्डी 
ज्ञानप्रबोचर्धनी पवद्यािय 
प्राचर्धकरण 

औरिंगाबाि 
5000/- 

१८ श्वेता िुरेश लशिंिे बास्केटबॉि 
कमिनयन बजाज स्कुि, 
चचिंचवड 

कोल्हाप र 
5000/- 

१९ आयुर्ष अतुि प्रभ णे िॉन टेननि 
िी.एम.एि. इिं.लम.स्कुि 
प्राचर्ध. 

पुणे 
5000/- 

२० ईश्वरी अनिंत मातरेे िॉन टेननि 
जी.जी.आय.एि. 
इिंटरनॅशनि स्कुि 

पुणे 
5000/- 

२१ कोमि िुरिाि गायकवाड कबड्डी 
राजमाता जजजाऊ 
लश.प्र.मिं., भोिरी 

िैरै्फई        
उत्तर प्रिेश 

5000/- 

    एक ण र.रु. 1,05,000/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


