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1 सई संतोष ख%ड एस. एम. चो)सी हाय�कूल अँ/ड 0युिनअर कॉलेज कॅ4प पुणे - ०1 11.15.008 C027463C027463C027463C027463 िरदिमक िज4नॅB�टक रा0य  िDतीय 15
2 लािलEया भा�कर रेडडी कGुरी एस. एम. चो)सी हाय�कूल अँ/ड 0युिनअर कॉलेज कॅ4प पुणे - ०१ 11.15.008 C027360C027360C027360C027360 लॉन टेिनस रा0य सहभाग 12
3 िसIांत शंतनु खंडागळे कवी मोरोपंत िशJण सं�थेचे माLय. िव�ा. Mीरामनगर, जळोची बारामती 11.02.060 C111884C111884C111884C111884 शुटOग िजPहा �थम 05
4 तेजस गुणवंत वाघमोडे िव�ा �ितRठान मराठी माLयिमक शाळा ,िव�ानगरी ,बारामती. 11.02.034 CCCC११६२७८११६२७८११६२७८११६२७८ मैदानी िवभाग िDतीय 10
5 शािनया नािझम शेख सौ ताराबाई शंकरलाल मुथा क/या �शाला व 0यु कॉलेज, Yचचवडगाव 11.16.007 C059651C059651C059651C059651 िसकई माश[ल आट[ रा0य तृतीय 15
6 Mावणी गणेश क�तुरे सौ ताराबाई शंकरलाल मुथा क/या �शाला व 0यु कॉलेज, Yचचवडगाव 11.16.007 C059887C059887C059887C059887 िसकई माश[ल आट[ िवभाग िDतीय 10
7 �ितJा िनतीन धायगुडे सौ ताराबाई शंकरलाल मुथा क/या �शाला व 0यु कॉलेज, Yचचवडगाव 11.16.007 C059885C059885C059885C059885 िसकई माश[ल आट[ िवभाग िDतीय 10
8 मिनराज ज_ंबू तमंग सन `ाईट सेकंडरी इं. िम. �कूल, आंबेगाव ब.ु पुणे - ४६ 11.05.129 CCCC०२२५४७०२२५४७०२२५४७०२२५४७ िसकई माश[ल आट[ राRdीय िDतीय 20
9 अिeनी िवनायक नवले सन `ाईट सेकंडरी इं. िम. �कूल, आंबेगाव बु. पुणे - ४२ 11.05.129 CCCC०२२५६५०२२५६५०२२५६५०२२५६५ िसकई माश[ल आट[ िवभाग िDतीय 10

10 सोमबहादूर बुIी तमंग सन `ाईट सेकंडरी इं. िम. �कूल, आंबेगाव बु. पुणे - ४४ 11.05.129 CCCC०२२५४१०२२५४१०२२५४१०२२५४१ िसकई माश[ल आट[ िवभाग �थम 10
11 सुरज सुधीर रांगडे सन `ाईट सेकंडरी इं. िम. �कूल, आंबेगाव बु. पुणे - ४३ 11.05.129 CCCC०२२५३४०२२५३४०२२५३४०२२५३४ िसकई माश[ल आट[ िवभाग तृतीय 10
12 आकाश छोगालाल राजपुरोिहत सन `ाईट सेकंडरी इं. िम. �कूल, आंबेगाव बु. पुणे - ४५ 11.05.129 CCCC०२२५३१०२२५३१०२२५३१०२२५३१ िसकई माश[ल आट[ िवभाग तृतीय 10
13 खांडेकर भा_यMी िभमराव सन `ाईट माLय. िव�ालय  आंबेगाव बु. पुणे - ४६ 11.05.103 C022118C022118C022118C022118 िसकई माश[ल आट[ रा0य सहभाग 12
14 कु.वैRणवी संभाजी भोसले सन `ाईट माLय. िव�ालय  आंबेगाव बु. पुणे - ४७ 11.05.103 CCCC०२२२६० ०२२२६० ०२२२६० ०२२२६० िसकई माश[ल आट[ िवभाग तृतीय 10
15 कु.राज हरीष साकळे सन `ाईट सेकंडरी इं. िम. �कूल, आंबेगाव बु. पुणे - ४८ 11.05.103 CCCC०२२२८१ ०२२२८१ ०२२२८१ ०२२२८१ िसकई माश[ल आट[ िवभाग तृतीय 10
16 कु.�शांत िशवाजी पांचाळ सन `ाईट सेकंडरी इं. िम. �कूल, आंबेगाव बु. पुणे - ४९ 11.05.103 CCCC०२२१०००२२१०००२२१०००२२१०० िसकई माश[ल आट[ िवभाग तृतीय 10
17 अफनान आवद बiाद संचतेी माLयिमक िव�ालय, थेरगाव, पुणे 11.16.095 C066323C066323C066323C066323 िसकई माश[ल आट[ िजPहा तृतीय 05
18 कPयाणी लjमण मातेरे संचतेी माLयिमक िव�ालय, थेरगाव, पुणे 11.16.095 C066540C066540C066540C066540 िसकई माश[ल आट[ िजPहा तृतीय 05
19 जयMी राजkl वाघमारे संचतेी माLयिमक िव�ालय, थेरगाव, पुणे 11.16.095 C066061C066061C066061C066061 िसकई माश[ल आट[ िजPहा तृतीय 05
20 कोमल संतोष आदावडे कै. कॅ. िशवरामपंत दामले �शाला, गुलटेकडी पुणे 11.15.063 C016865C016865C016865C016865 िसकई माश[ल आट[ रा0य िDतीय 15
21 उदयकांत दशरथ मॅडम कै. कॅ. िशवरामपंत दामले �शाला, गुलटेकडी पुणे 11.15.063 C016846C016846C016846C016846 िसकई माश[ल आट[ रा0य तृतीय 15
22 िदnती तानाजी गायकवाड कै. कॅ. िशवरामपंत दामले �शाला, गुलटेकडी पुणे 11.15.063 C016901C016901C016901C016901 कु�ती िवभाग िDतीय 10
23 सुिमत देवराम कांबळे कै. कॅ. िशवरामपंत दामले �शाला, गुलटेकडी पुणे 11.15.063 C016834C016834C016834C016834 0युदो िवभाग तृतीय 10
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24 गुरव िसIी अनंत कै. कॅ. िशवरामपंत दामले �शाला, गुलटेकडी पुणे 11.15.063 C016801C016801C016801C016801 सेपाक टकरा िजPहा िDतीय 05
25 सावंत qिशता दiाराम कै. कॅ. िशवरामपंत दामले �शाला, गुलटेकडी पुणे 11.15.063 C017038C017038C017038C017038 सेपाक टकरा िजPहा िDतीय 05
26 िपसे �णाली �वीण कै. कॅ. िशवरामपंत दामले �शाला, गुलटेकडी पुणे 11.15.063 C017073C017073C017073C017073 सेपाक टकरा िजPहा िDतीय 05
27 िशवानी ि�तम जगताप फादर ॲ_नेल िव�ांकुर �कूल, वडगाव शेरी, पुणे 11.15.195 C005291C005291C005291C005291 सेपाक टकरा िवभाग तृतीय 10
28 स Eयम पुंडिलक पवळे फादर ॲ_नेल िव�ांकुर �कूल, वडगाव शेरी, पुणे 11.15.195 C005310C005310C005310C005310 सेपाक टकरा िजPहा िDतीय 05
29 िदsया िशवाजी माने सtाlी नॅशनल �कूल, वारज,े पुणे 11.11.161 CCCC०१२१२१०१२१२१०१२१२१०१२१२१ कु�ती िजPहा िDतीय 05
30 काuतक सुहास धावडे सtाlी नॅशनल �कूल, वारज,े पुणे 11.11.161 CCCC०१२२४२०१२२४२०१२२४२०१२२४२ कु�ती िजPहा �थम 05
31 िवनायक अशोक बागडे सtाlी नॅशनल �कूल, वारज,े पुणे 11.11.161 CCCC०१२२७८०१२२७८०१२२७८०१२२७८ कु�ती िजPहा तृतीय 05
32 आय[ अंकुश दोडके सtाlी नॅशनल �कूल, वारज,े पुणे 11.11.161 CCCC०१२१०५०१२१०५०१२१०५०१२१०५ कु�ती िजPहा �थम 05
33 साJी रवOl जाधव सtाlी नॅशनल �कूल, वारज,े पुणे 11.11.161 CCCC०१२२४८०१२२४८०१२२४८०१२२४८ ताय)व%डो रा0य तृतीय 15
34 जय रोिहदास िशरस सtाlी नॅशनल �कूल, वारज,े पुणे 11.11.161 CCCC०१२११९०१२११९०१२११९०१२११९ कु�ती िवभाग तृतीय 10
35 जाधव औJण जयंत _लोरी इंB_लश िमडीयम �कूल, जांबे गाव, पुणे 11.16.174 C066925C066925C066925C066925 ि�केट राRdीय सहभाग 15
36 वाळुजकर शाPमली समीर अिहPयादेवी हाय पुणे 11.11.004 C042660C042660C042660C042660 जलतरण राRdीय तृतीय 20
37 सहwबुLदे केतकी तुषार अिहPयादेवी हाय पुणे 11.11.004 C042668C042668C042668C042668 ि�केट िजPहा तृतीय 05
38 सपकाळ जुई महेश अिहPयादेवी हाय पुणे 11.11.004 C042281C042281C042281C042281 ि�केट िजPहा तृतीय 05
39 डोळस Mावणी सुिनल अिहPयादेवी हाय पुणे 11.11.004 C042889C042889C042889C042889 ि�केट िजPहा तृतीय 05
40 कांबळे सोिनया शैलkl अिहPयादेवी हाय पुणे 11.11.004 C042728C042728C042728C042728 ि�केट िजPहा तृतीय 05
41 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक
42 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक
43 गांजवे वैRणवी गणेश अिहPयादेवी हाय पुणे 11.11.004 C042715C042715C042715C042715 ि�केट िजPहा तृतीय 05
44 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक
45 मोरे िसIी वसंत अिहPयादेवी हाय पुणे 11.11.004 C042702C042702C042702C042702 ि�केट िजPहा तृतीय 05
46 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक
47 देशपांडे Mुजा अिवनाश अिहPयादेवी हाय पुणे 11.11.004 C042848C042848C042848C042848 जलतरण िजPहा तृतीय 05
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48 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक
49 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक
50 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक
51 गुरव गौरी महेश अिहPयादेवी हाय पुणे 11.11.004 C042696C042696C042696C042696 कxबडी िजPहा तृतीय 05
52 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक
53 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक
54 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक
55 चासकर अिनशा चlंकांत अिहPयादेवी हाय पुणे 11.11.004 C042710C042710C042710C042710 टेिन)वाईट रा0य तृतीय 15
56 चlंस साJी संजय अिहPयादेवी हाय पुणे 11.11.004 C042566C042566C042566C042566 टेिन)वाईट रा0य तृतीय 15
57 थोरात अंजली �साद अिहPयादेवी हाय पुणे 11.11.004 C042572C042572C042572C042572 जलतरण रा0य सहभाग 12
58 देवपुरकर मधुरा राहुल अिहPयादेवी हाय पुणे 11.11.004 C042755C042755C042755C042755 जलतरण रा0य तृतीय 15
59 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक
60 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक
61 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक
62 पडोळे िशवक/या अगंद अिभषेक िव�ालय,शाहुनगर ,Yचचवड,पुणे ११.१६.१३० C078132C078132C078132C078132 बॉल बॅडYमटन िजPहा िDतीय 05
63 चौधरी साJी गजाराम अिभषेक िव�ालय,शाहुनगर ,Yचचवड,पुणे ११.१६.१३० C078092C078092C078092C078092 बॉल बॅडYमटन िजPहा िDतीय 05
64 बावकर �ितJा �िदप अिभषेक िव�ालय,शाहुनगर ,Yचचवड,पुणे ११.१६.१३० C078117C078117C078117C078117 बॉल बॅडYमटन िजPहा िDतीय 05
65 गायकवाड िवशाखा जयYसग अिभषेक िव�ालय,शाहुनगर ,Yचचवड,पुणे ११.१६.१३० C078097C078097C078097C078097 बॉल बॅडYमटन िजPहा िDतीय 05
66 अडपुले भैरवी संतोष अिभषेक िव�ालय,शाहुनगर ,Yचचवड,पुणे ११.१६.१३० C077960C077960C077960C077960 बॉल बॅडYमटन िजPहा िDतीय 05
67 वाघ अनुRका अशोक अिभषेक िव�ालय,शाहुनगर ,Yचचवड,पुणे ११.१६.१३० C078045C078045C078045C078045 बॉल बॅडYमटन िजPहा िDतीय 05
68 जादौन माद[व सुरkl अिभषेक िव�ालय,शाहुनगर ,Yचचवड,पुणे ११.१६.१३० C077987C077987C077987C077987 सॉyटबॉल िजPहा तृतीय 05
69 गरज ेअथव[ अिनल अिभषेक िव�ालय,शाहुनगर ,Yचचवड,पुणे ११.१६.१३० C078088C078088C078088C078088 सॉyटबॉल िजPहा तृतीय 05
70 यादव उदय राम अवध अिभषेक िव�ालय,शाहुनगर ,Yचचवड,पुणे ११.१६.१३० C077948C077948C077948C077948 सॉyटबॉल िजPहा तृतीय 05
71 भडंगे रोहन सुधीर अिभषेक िव�ालय,शाहुनगर ,Yचचवड,पुणे ११.१६.१३० C078069C078069C078069C078069 सॉyटबॉल िजPहा तृतीय 05

िवजय संतान           
िजPहा �ीडा अिधकारी, पुणे .
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72 जय�वाल शुभम उमाशंकर अिभषेक िव�ालय,शाहुनगर ,Yचचवड,पुणे ११.१६.१३० C078121C078121C078121C078121 सॉyटबॉल िजPहा तृतीय 05
73 आदत अनुजा नामदेव अिभषेक िव�ालय,शाहुनगर ,Yचचवड,पुणे ११.१६.१३० C077945C077945C077945C077945 ि�केट िजPहा तृतीय 05
74 तोषीरवानी संजना िववेक अिभषेक िव�ालय,शाहुनगर ,Yचचवड,पुणे ११.१६.१३० C077949C077949C077949C077949 बेसबॉल िवभाग तृतीय 10
75 माने मानसी संजय अिभषेक िव�ालय,शाहुनगर ,Yचचवड,पुणे ११.१६.१३० C078026C078026C078026C078026 बेसबॉल िवभाग तृतीय 10
76 बगाडे पुजा िवकास अिभषेक िव�ालय,शाहुनगर ,Yचचवड,पुणे ११.१६.१३० C077991C077991C077991C077991 बेसबॉल िवभाग तृतीय 10
77 नाईक संजना संतोष अिभषेक िव�ालय,शाहुनगर ,Yचचवड,पुणे ११.१६.१३० C078061C078061C078061C078061 बेसबॉल िवभाग तृतीय 10
78 रणवरे तॄnती सुिनल अिभषेक िव�ालय,शाहुनगर ,Yचचवड,पुणे ११.१६.१३० C078086C078086C078086C078086 बेसबॉल िवभाग तृतीय 10
79 िशरोळकर ईरम अखलाक अिभषेक िव�ालय,शाहुनगर ,Yचचवड,पुणे ११.१६.१३० C077996C077996C077996C077996 बेसबॉल िवभाग तृतीय 10
80 कडलग �व{प संिदप डॉ.(िमसेस) इिरन एन नगरवाला �कूल ११.१५.१२५ C036484C036484C036484C036484 कराटे िजPहा तृतीय 05
81 अिन{I मुसाळा वैदू अJरनंदन माLय.शाळा,पुणे ११.१५.१३९ C000257C000257C000257C000257 �केYटग िजPहा �थम 05
82 अमन जयराम चkगालूर अJरनंदन माLय.शाळा,पुणे ११.१५.१३९ C000165C000165C000165C000165 जलतरण िजPहा तृतीय 05
83 इरावती जयराम चkगालूर अJरनंदन माLय.शाळा,पुणे ११.१५.१३९ C000207C000207C000207C000207 जलतरण िजPहा िDतीय 05
84 Mेया संिचत मुळेकर ज.ेपी.|�ट िव�ािनकेतन,बालेवाडी ११.११.१०६ C015363C015363C015363C015363 िज4नॅB�ट)स रा0य िDतीय 15
85 तेजल कुमार नाईक ज.ेपी.|�ट िव�ािनकेतन,बालेवाडी ११.११.१०७ C015441C015441C015441C015441 मैदानी �पध
 िजPहा िDतीय 05
86 �थमेश अिवनाश जाधव ज.ेपी.|�ट िव�ािनकेतन,बालेवाडी ११.११.१०८ C015395C015395C015395C015395 कराटे िजPहा तृतीय 05
87 िसIी राजkl काटुळे एम.के.एस.एस.एस.एस.Bsहजन इं.िम.�कूल,न-हे ११.१५.२१२ C026797C026797C026797C026797 तलवारबाजी रा0य िDतीय 15
88 भोर ॠतुजा एकनाथ नरYसह िव�ा. व 0यु.कॉलेज ऑफ कॉमस[,रांजणी ता.आंबेगांव ११.०१.०१० C122572C122572C122572C122572 खो खो रा0य �थम 15
89 गाडगे गौरी संतोष नरYसह िव�ा. व 0यु.कॉलेज ऑफ कॉमस[,रांजणी ता.आंबेगांव ११.०१.०१० C122865C122865C122865C122865 खो खो रा0य �थम 15
90 शेख मु�कान सुलतान Mी.िशवाजी िव�ामंिदर व 0यु.कॉलेज,चाकण ता.खेड ११.०८.००३ C098593C098593C098593C098593 नेटबॉल रा0य िDतीय 15
91 लांडगे मिनषा िवRणू Mी.िशवाजी िव�ामंिदर व 0यु.कॉलेज,चाकण ता.खेड ११.०८.००४ C098593C098593C098593C098593 नेटबॉल रा0य सहभाग 12
92 मुजावर िनलोफर सािदक आचाय[ आनंदॠषीजी इं.िम.�कूल,पुणे ११.१६.०३३ C060028C060028C060028C060028 िसकई माश[ल आट[ िवभाग िDतीय 10
93 ॠतुजा �िवण घोलप शंकरराव बु�े पाटील िव�ालय,जु�र,पुणे ११.०७.००१ C126505C126505C126505C126505 मैदानी �पध
 रा0य सहभाग 12
94 भोर ॠतुजा संतोष Mी.िव�नहर िव�ालय,ओझर,पुणे ११.०७.०१६ C122584C122584C122584C122584 सायकलOग रा0य तृतीय 15
95  ढोले अपेJा खंडू Mी.छ�पती हाय�कूल,येणेरे ता.जु�र ११.०७.०१३ C127554C127554C127554C127554 मैदानी �पध
 िवभाग तृतीय 10
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96 आमले पायल अजु[न Mी.छ�पती हाय�कूल,येणेरे ता.जु�र ११.०७.०१४ C127534C127534C127534C127534 मैदानी �पध
 राRdीय सहभाग 15
97 काकडे साJी सुधीर /यु.इं_लीश �कूल,पांगारे ११.१२.०१९ C119938C119938C119938C119938 कराटे रा0य तृतीय 15
98 कुंभार न�ता कॄRणा /यु.इं_लीश �कूल,वडगांव मावळ ११.०९.००८ C081390C081390C081390C081390 वेटिलyटOग रा0य तृतीय 15
99 ढोरे सिमJा समीर /यु.इं_लीश �कूल,वडगांव मावळ ११.०९.००९ C81350C81350C81350C81350 वेटिलyटOग रा0य सहभाग 12

100 वाघेला िजिमत राजशे द /यु िमलेिनयम इं.िम.�कूल व 0यु.कॉलेज,Yपपरी - Yचचवड 11.16.139 C004095C004095C004095C004095 हॉकी िवभाग तृतीय 10
101 भावे संकीन
 िभमाशंकर द /यु िमलेिनयम इं.िम.�कूल व 0यु.कॉलेज,Yपपरी - Yचचवड 11.16.139 C004391C004391C004391C004391 हॉकी िवभाग तृतीय 10
102 पाटील पाथ[ िवजयकुमार द /यु िमलेिनयम इं.िम.�कूल व 0यु.कॉलेज,Yपपरी - Yचचवड 11.16.139 C003912C003912C003912C003912 हॉकी िवभाग तृतीय 10
103 कोळंबकर MIा िवजय द /यु िमलेिनयम इं.िम.�कूल व 0यु.कॉलेज,Yपपरी - Yचचवड 11.16.139 C004399C004399C004399C004399 हॉकी िवभाग तृतीय 10
104 भंडारे अनुRका अिनल द /यु िमलेिनयम इं.िम.�कूल व 0यु.कॉलेज,Yपपरी - Yचचवड 11.16.139 C004141C004141C004141C004141 हॉकी िवभाग तृतीय 10
105 पाशनकर अिदती Mचीन द /यु िमलेिनयम इं.िम.�कूल व 0यु.कॉलेज,Yपपरी - Yचचवड 11.16.139 C004379C004379C004379C004379 हॉकी िवभाग तृतीय 10
106 पुरोिहत पलक िवकास द /यु िमलेिनयम इं.िम.�कूल व 0यु.कॉलेज,Yपपरी - Yचचवड 11.16.139 C004393C004393C004393C004393 हॉकी िवभाग तृतीय 10
107 सोलकी िमताली िकरण द /यु िमलेिनयम इं.िम.�कूल व 0यु.कॉलेज,Yपपरी - Yचचवड 11.16.139 C004401C004401C004401C004401 हॉकी िवभाग तृतीय 10
108 गाडगे कुंजल संजय द /यु िमलेिनयम इं.िम.�कूल व 0यु.कॉलेज,Yपपरी - Yचचवड 11.16.139 C004381C004381C004381C004381 हॉकी िवभाग तृतीय 10
109 सावंत Mावणी िनतीन द /यु िमलेिनयम इं.िम.�कूल व 0यु.कॉलेज,Yपपरी - Yचचवड 11.16.139 C003832C003832C003832C003832 हॉकी िवभाग तृतीय 10
110 थोरात Mुती सुिनल द /यु िमलेिनयम इं.िम.�कूल व 0यु.कॉलेज,Yपपरी - Yचचवड 11.16.139 C004406C004406C004406C004406 हॉकी िवभाग तृतीय 10
111 पुजा कैलास भंडलकर Mी.स.स.हंबीरबाबा माLय.िव�ा.टाकळी िभमा ता.द�ड ११.०४.०५८ C131863C131863C131863C131863 �)वॅश िजPहा तृतीय 05
112 Yशदे हष[दा िनतीन Mी.स.स.हंबीरबाबा माLय.िव�ा.टाकळी िभमा ता.द�ड ११.०४.०५९ C132242C132242C132242C132242 टेिन)वाईट िजPहा तृतीय 05
113 गावडे ऋतुजा सीताराम Mी.स.स.हंबीरबाबा माLय.िव�ा.टाकळी िभमा ता.द�ड ११.०४.०६० C132293C132293C132293C132293 टेिन)वाईट िजPहा तृतीय 05
114 मांढरे अिन{I �िवण Mी.स.स.हंबीरबाबा माLय.िव�ा.टाकळी िभमा ता.द�ड ११.०४.०६१ C132163C132163C132163C132163 टेिन)वाईट िजPहा तृतीय 05
115 सािहल तुषार फk गसे /यु.इंिडया �कूल,पुणे ११.११.१४६ C021103C021103C021103C021103 जलतरण रा0य सहभाग 12
116 मोरे साJी तुकाराम डॉ. खाशाबा जाधव माLय. �ीडा िनकेतन 11.15.221 C023736C023736C023736C023736 कxबडी रा0य सहभाग 12
117 िमसाळ नेहा दयासागर डॉ. खाशाबा जाधव माLय. �ीडा िनकेतन 11.15.221 C023542C023542C023542C023542 कxबडी रा0य सहभाग 12
118 ल%ढे मंथन सिचन Mी. िनळकंठेeर िव �ालय, लासुण� ता. इंदापूर ,िज. पुणे 11.06.013 C0109362C0109362C0109362C0109362 खो खो िजPहा िDतीय 05
119 शेख मह4मद बंदेनवाज Mी. िनळकंठेeर िव �ालय, लासुण� ता. इंदापूर ,िज. पुणे 11.06.013 C0109113C0109113C0109113C0109113 खो खो िजPहा िDतीय 05
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120 अिनqI िवRणपुंत पाटील /यू इंB_लश मेडीयम �कूल, थेरगाव, पुणे 11.16.151 C069161C069161C069161C069161 िसकई माश[ल आट[ रा0य तृतीय 15
121 जधेे आिदEय राधेशाम /यू इंB_लश मेडीयम �कूल, थेरगाव, पुणे 11.16.151 C069174C069174C069174C069174 िसकई माश[ल आट[ िजPहा िDतीय 05
122 घणाटे ि�यांका भगवान /यू इंB_लश मेडीयम �कूल, थेरगाव, पुणे 11.16.151 CCCC०६९०९००६९०९००६९०९००६९०९० िसकई माश[ल आट[ िजPहा िDतीय 05
123 जाधव आकाश संजय /यू इंB_लश मेडीयम �कूल, थेरगाव, पुणे 11.16.151 CCCC०६९१४१०६९१४१०६९१४१०६९१४१ 0युदो िजPहा तृतीय 05
124 बेलेकर कामीनी रमेश /यू इंB_लश मेडीयम �कूल, थेरगाव, पुणे 11.16.151 CCCC०६९११२०६९११२०६९११२०६९११२ 0युदो िजPहा िDतीय 05
125 साळुंखे MIा बाळासाहेब /यू इंB_लश मेडीयम �कूल, थेरगाव, पुणे 11.16.151 CCCC०६९१३००६९१३००६९१३००६९१३० 0युदो िजPहा �थम 05
126 खान युसूफ सलीम /यू इंB_लश मेडीयम �कूल, थेरगाव, पुणे 11.16.151 CCCC०६९००७०६९००७०६९००७०६९००७ 0युदो िजPहा �थम 05
127 खंडारे िनकीता सुिनल /यू इंB_लश मेडीयम �कूल, थेरगाव, पुणे 11.16.151 CCCC०६९०८००६९०८००६९०८००६९०८० िकक बॉ�)सग िजPहा िDतीय 05
128 बेटगीरी राहील अGावली /यू इंB_लश मेडीयम �कूल, थेरगाव, पुणे 11.16.151 CCCC०६९०१९०६९०१९०६९०१९०६९०१९ िकक बॉ�)सग िजPहा िDतीय 05
129 ग%दावले आकांJा हणमुंत /यू इंB_लश मेडीयम �कूल, थेरगाव, पुणे 11.16.151 C069025C069025C069025C069025 0युदो िवभाग िDतीय 10
130 वैRणवी मंगेश भागडे आदश[ िव�ा मंिदर, तळेगाव दाभाडे, िज. पुणे 11.09.043 C079520C079520C079520C079520 नेटबॉल रा0य �थम 15
131 ऋतुजा महादेव शेळके आदश[ िव�ा मंिदर, तळेगाव दाभाडे, िज. पुणे 11.09.043 C079681C079681C079681C079681 नेटबॉल रा0य �थम 15
132 ऋतुजा मा{ती िथटे आदश[ िव�ा मंिदर, तळेगाव दाभाडे, िज. पुणे 11.09.043 C079534C079534C079534C079534 नेटबॉल रा0य �थम 15
133 Mुती संजय जगनाडे आदश[ िव�ा मंिदर, तळेगाव दाभाडे, िज. पुणे 11.09.043 C079618C079618C079618C079618 नेटबॉल रा0य �थम 15
134 िसIेश सोमशंकर पाटील आदश[ िव�ा मंिदर, तळेगाव दाभाडे, िज. पुणे 11.09.043 C079474C079474C079474C079474 नेटबॉल रा0य तृतीय 15
135 ओम िवजय खाडे आदश[ िव�ा मंिदर, तळेगाव दाभाडे, िज. पुणे 11.09.043 C079497C079497C079497C079497 नेटबॉल रा0य तृतीय 15
136 अमोल माधवराव बाचवेाड आदश[ िव�ा मंिदर, तळेगाव दाभाडे, िज. पुणे 11.09.043 C079569C079569C079569C079569 नेटबॉल रा0य तृतीय 15
137 तेजस अमर ठोकळे आदश[ िव�ा मंिदर, तळेगाव दाभाडे, िज. पुणे 11.09.043 C079538C079538C079538C079538 नेटबॉल रा0य तृतीय 15
138 सुदश[न पु{षोiम ताकाटे आदश[ िव�ा मंिदर, तळेगाव दाभाडे, िज. पुणे 11.09.043 C079413C079413C079413C079413 नेटबॉल रा0य तृतीय 15
139 िसIेश संतोष हजारे आदश[ िव�ा मंिदर, तळेगाव दाभाडे, िज. पुणे 11.09.043 C079443C079443C079443C079443 नेटबॉल रा0य तृतीय 15
140 ऋिषकेश बाळू दाभाडे आदश[ िव�ा मंिदर, तळेगाव दाभाडे, िज. पुणे 11.09.043 C079640C079640C079640C079640 नेटबॉल रा0य तृतीय 15
141 �वnनील रामचlं गोरे िशवगंगा माLय िव�ालय, कुसगाव 11.03.041 C086582C086582C086582C086582 िसकई माश[ल आट[ रा0य सहभाग 12
142 दराडे रािधका संजय म.ए.सो.च ेकै. गजानन िभवराव देशपांडे, िव�ा. बारामती, पुणे 11.02.001 C111547C111547C111547C111547 सायकलOग रा0य सहभाग 12
143 सपकळ सुदश[न सुय[कांत म.ए.सो.च ेकै. गजानन िभवराव देशपांडे, िव�ा. बारामती, पुणे 11.02.001 C111497C111497C111497C111497 कराटे िवभाग िDतीय 10
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144 कृRणा रामकेश चौरािसया Mी िशवाजी ि�परेटरी िमिलटरी �कूल ए/ड जुिनअर कॉलेज 11.15.018 CCCC०४१११६ ०४१११६ ०४१११६ ०४१११६ बॉ�)सग िजPहा िDितय 05
145 अमर लjमन अंधारे Mी िशवाजी ि�परेटरी िमिलटरी �कूल ए/ड जुिनअर कॉलेज 11.15.018 CCCC०४१०६२ ०४१०६२ ०४१०६२ ०४१०६२ बॉ�)सग िजPहा तृतीय 05
146 �ताप िवकास बारकुल Mी िशवाजी ि�परेटरी िमिलटरी �कूल ए/ड जुिनअर कॉलेज 11.15.018 CCCC०४११३७ ०४११३७ ०४११३७ ०४११३७ बॉ�)सग िजPहा तृतीय 05
147 �थमेश राजkl रणिदवे Mी िशवाजी ि�परेटरी िमिलटरी �कूल ए/ड जुिनअर कॉलेज 11.15.018 CCCC०४१०७२ ०४१०७२ ०४१०७२ ०४१०७२ बॉ�)सग िजPहा तृतीय 05
148 आिदEय संतोष मेमाणे Mी िशवाजी ि�परेटरी िमिलटरी �कूल ए/ड जुिनअर कॉलेज 11.15.018 CCCC०४११३९ ०४११३९ ०४११३९ ०४११३९ बॉ�)सग िजPहा तृतीय 05
149 तेजस राजशे काळे Mी िशवाजी ि�परेटरी िमिलटरी �कूल ए/ड जुिनअर कॉलेज 11.15.018 CCCC०४१०४२ ०४१०४२ ०४१०४२ ०४१०४२ बॉ�)सग िजPहा तृतीय 05
150 िमहीर बाळू गायकवाड Mी िशवाजी ि�परेटरी िमिलटरी �कूल ए/ड जुिनअर कॉलेज 11.15.018 CCCC०४१०९८ ०४१०९८ ०४१०९८ ०४१०९८ बॉ�)सग िजPहा तृतीय 05
151 सुिचता िनवृiी आमुंडकर /यू इंB_लश मेडीयम �कूल, घोडेगाव , पुणे 11.01.053 C104128C104128C104128C104128 ि�केट राRdीय िDतीय 20
152 सोनल दiा�य बो�हाडे /यू इंB_लश मेडीयम �कूल, घोडेगाव , पुणे 11.01.053 C104103C104103C104103C104103 ि�केट राRdीय तृतीय 20
153 िसIी संजयकुमार जाधव /यू इंB_लश मेडीयम �कूल, घोडेगाव , पुणे 11.01.053 C104076C104076C104076C104076 ि�केट रा0य �थम 15
154 सृRटी सुदश[न आवटे /यू इंB_लश मेडीयम �कूल, घोडेगाव , पुणे 11.01.053 C104123C104123C104123C104123 ि�केट रा0य �थम 15
155 Mृती बाळिकसन बो�हाडे /यू इंB_लश मेडीयम �कूल, घोडेगाव , पुणे 11.01.053 C104119C104119C104119C104119 ि�केट रा0य �थम 15
156 मंडिलक उiरा राजkl जनता िव�ा मंिदर घोडेगाव 11.01.002 C103987C103987C103987C103987 ि�केट िजPहा िDतीय 05
157 काळे कावेरी �मोद जनता िव�ा मंिदर घोडेगाव 11.01.002 C104251C104251C104251C104251 ि�केट िजPहा िDतीय 05
158 दरेकर अंिकता अंकुश जनता िव�ा मंिदर घोडेगाव 11.01.002 C104255C104255C104255C104255 ि�केट िजPहा िDतीय 05
159 सातपुते रोिहत रYवl �वातं�य सैिनक रायकुमार बी गुजर �शाला, तळेगाव ढमढेरे 11.13.003 C093376C093376C093376C093376 तलवारबाजी रा0य िDतीय 15
160 कु. साJी भाऊसाहेब शेलार लाय/स )लब इंB_लश िमडीयम हाय�कूल देहूरोड,पुणे ११.११.१२३ C080444C080444C080444C080444 खो खो िजPहा तृतीय 05
161 कु. Mेया िकसन भेगडे लाय/स )लब इंB_लश िमडीयम हाय�कूल देहूरोड,पुणे ११.११.१२३ C080418C080418C080418C080418 खो खो िजPहा तृतीय 05
162 कु. सािनका राजशे जगताप लाय/स )लब इंB_लश िमडीयम हाय�कूल देहूरोड,पुणे ११.११.१२३ C080294C080294C080294C080294 खो खो िजPहा तृतीय 05
163 कु.�ेरणा राजू घोसे लाय/स )लब इंB_लश िमडीयम हाय�कूल देहूरोड,पुणे ११.११.१२३ C080375C080375C080375C080375 खो खो िजPहा तृतीय 05
164 कु. हष[ला उiम कांबळे लाय/स )लब इंB_लश िमडीयम हाय�कूल देहूरोड,पुणे ११.११.१२३ C080440C080440C080440C080440 खो खो िजPहा तृतीय 05
165 िपयुष लोळगे िव�ा िनकेतन इंB_लश िमडीयम �कूल, Yपपरी 11.06.037 C063285C063285C063285C063285 रोल बॉल रा0य िDतीय 15
166 आकाश हुरसड िव�ा िनकेतन इंB_लश िमडीयम �कूल, Yपपरी 11.06.037 C063239C063239C063239C063239 रोल बॉल रा0य िDतीय 15
167 अदनान जमखंडी िव�ा िनकेतन इंB_लश िमडीयम �कूल, Yपपरी 11.06.037 C063190C063190C063190C063190 रोलर हॉकी रा0य सहभाग 12
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168 मोह4मद जमखंडी िव�ा िनकेतन इंB_लश िमडीयम �कूल, Yपपरी 11.06.037 C063191C063191C063191C063191 रोलर हॉकी रा0य सहभाग 12
169 आिदEय भालेराव िव�ा िनकेतन इंB_लश िमडीयम �कूल, Yपपरी 11.06.037 C063104C063104C063104C063104 फुटबॉल िजPहा तृतीय 05
170 आिदEय Yशदे िव�ा िनकेतन इंB_लश िमडीयम �कूल, Yपपरी 11.06.037 C063277C063277C063277C063277 फुटबॉल िजPहा तृतीय 05
171 साथ[क सोनवणे िव�ा िनकेतन इंB_लश िमडीयम �कूल, Yपपरी 11.06.037 C063077C063077C063077C063077 फुटबॉल िजPहा तृतीय 05
172 यश पाटील िव�ा िनकेतन इंB_लश िमडीयम �कूल, Yपपरी 11.06.037 C063027C063027C063027C063027 फुटबॉल िजPहा तृतीय 05
173 आकाश आवटे िव�ा िनकेतन इंB_लश िमडीयम �कूल, Yपपरी 11.06.037 C063117C063117C063117C063117 फुटबॉल िजPहा तृतीय 05
174 अथव[ ठाकरे िव�ा िनकेतन इंB_लश िमडीयम �कूल, Yपपरी 11.06.037 C063131C063131C063131C063131 फुटबॉल िजPहा तृतीय 05
175 अJय Yशदे िव�ा िनकेतन इंB_लश िमडीयम �कूल, Yपपरी 11.06.037 C063133C063133C063133C063133 फुटबॉल िजPहा तृतीय 05
176 हेमंत कोळी िव�ा िनकेतन इंB_लश िमडीयम �कूल, Yपपरी 11.06.037 C063260C063260C063260C063260 फुटबॉल िजPहा तृतीय 05
177 केतन पवार िव�ा िनकेतन इंB_लश िमडीयम �कूल, Yपपरी 11.06.037 C063193C063193C063193C063193 फुटबॉल िजPहा तृतीय 05
178 रोिहत चsहाण िव�ा िनकेतन इंB_लश िमडीयम �कूल, Yपपरी 11.06.037 C063166C063166C063166C063166 फुटबॉल िजPहा तृतीय 05
179 हष[ल चsहाण िव�ा िनकेतन इंB_लश िमडीयम �कूल, Yपपरी 11.06.037 C063249C063249C063249C063249 फुटबॉल िजPहा तृतीय 05
180 शुभम बनसोडे िव�ा िनकेतन इंB_लश िमडीयम �कूल, Yपपरी 11.06.037 C063280C063280C063280C063280 फुटबॉल िजPहा तृतीय 05
181 �0वल चौधरी िव�ा िनकेतन इंB_लश िमडीयम �कूल, Yपपरी 11.06.037 C063210C063210C063210C063210 मैदानी �पध
 िजPहा िDतीय 05
182 यश Yशदे िव�ा िनकेतन इंB_लश िमडीयम �कूल, Yपपरी 11.06.037 C063116C063116C063116C063116 मैदानी �पध
 िजPहा �थम 05
183 िशवम गायकवाड िव�ा िनकेतन इंB_लश िमडीयम �कूल, Yपपरी 11.06.037 C063170C063170C063170C063170 ताय) वांदो िजPहा तृतीय 05
184 शुभम कदम िव�ा िनकेतन इंB_लश िमडीयम �कूल, Yपपरी 11.06.037 C063124C063124C063124C063124 कराटे िजPहा तृतीय 05
185 वैभवी कुंभार िव�ा िनकेतन इंB_लश िमडीयम �कूल, Yपपरी 11.06.037 C063158C063158C063158C063158 रोल बॉल िजPहा िDतीय 05
186 Mृती पवार िव�ा िनकेतन इंB_लश िमडीयम �कूल, Yपपरी 11.06.037 C063270C063270C063270C063270 रोल बॉल िजPहा िDतीय 05
187 सागडे हष[द शहाजी आर एन अगरवाल टेक बारामती 11.02.014 C117061C117061C117061C117061 कराटे रा0य सहभाग 12
188 ढवळे �थमेश काळुराम िव�ा िवकास मंिदर िनमगाव 4हाळुंगी, ता. िशqर िज. पुणे 11.13.019 C095047C095047C095047C095047 डॉज बॉल िजPहा िDतीय 05
189 रणYसग ओंकार देिवदास िव�ा िवकास मंिदर िनमगाव 4हाळुंगी, ता. िशqर िज. पुणे 11.13.019 C0095156C0095156C0095156C0095156 डॉज बॉल िजPहा िDतीय 05
190 रणYसग अिवRकार बाळासाहेब िव�ा िवकास मंिदर िनमगाव 4हाळुंगी, ता. िशqर िज. पुणे 11.13.019 C095136C095136C095136C095136 डॉज बॉल िजPहा िDतीय 05
191 चsहाण गणेश सुिनल िव�ा िवकास मंिदर िनमगाव 4हाळुंगी, ता. िशqर िज. पुणे 11.13.019 C095086C095086C095086C095086 डॉज बॉल िजPहा िDतीय 05
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192 गारगोटे सुिमत शंकर िव�ा िवकास मंिदर िनमगाव 4हाळुंगी, ता. िशqर िज. पुणे 11.13.019 C095179C095179C095179C095179 डॉज बॉल िजPहा िDतीय 05
193 कोतवाल यश अिवनाश िव�ा िवकास मंिदर िनमगाव 4हाळुंगी, ता. िशqर िज. पुणे 11.13.019 C095092C095092C095092C095092 डॉज बॉल िजPहा िDतीय 05
194 वडघुले लौकीक बाnपू िव�ा िवकास मंिदर िनमगाव 4हाळुंगी, ता. िशqर िज. पुणे 11.13.019 C095056C095056C095056C095056 डॉज बॉल िजPहा िDतीय 05
195 रणिदवे �थमेश रमेश िव�ा िवकास मंिदर िनमगाव 4हाळुंगी, ता. िशqर िज. पुणे 11.13.019 C095045C095045C095045C095045 डॉज बॉल िजPहा िDतीय 05
196 चsहाण िसIाथ[ यशवंत िव�ा िवकास मंिदर िनमगाव 4हाळुंगी, ता. िशqर िज. पुणे 11.13.019 C095074C095074C095074C095074 डॉज बॉल िजPहा िDतीय 05
197 तेजMी जयYसग भमूकर समाजभषुण संभाजीराव भजुबळ माLय व उ. माLय िव�ा. तळेगाव ढ 11.13.059 C093182C093182C093182C093182 डॉज बॉल िजPहा िDतीय 05
198 �ितJा बाळासाहेब रंधे समाजभषुण संभाजीराव भजुबळ माLय व उ. माLय िव�ा. तळेगाव ढ 11.13.059 C093281C093281C093281C093281 डॉज बॉल िजPहा िDतीय 05
199 अिeनी जाYलदर भोसूरे समाजभषुण संभाजीराव भजुबळ माLय व उ. माLय िव�ा. तळेगाव ढ 11.13.059 C093141C093141C093141C093141 डॉज बॉल िजPहा िDतीय 05
200 आिदEय बाळकृRण चौधरी समाजभषुण संभाजीराव भजुबळ माLय व उ. माLय िव�ा. तळेगाव ढ 11.13.059 C093060C093060C093060C093060 डॉज बॉल िवभाग तृतीय 10
201 सौरव चlंकांत Yशदे समाजभषुण संभाजीराव भजुबळ माLय व उ. माLय िव�ा. तळेगाव ढ 11.13.059 C093240C093240C093240C093240 डॉज बॉल िवभाग तृतीय 10
202 ऋिषकेश िनतीन भजुबळ समाजभषुण संभाजीराव भजुबळ माLय व उ. माLय िव�ा. तळेगाव ढ 11.13.059 C093265C093265C093265C093265 डॉज बॉल िवभाग तृतीय 10
203 संकेत जाYलदर भजुबळ समाजभषुण संभाजीराव भजुबळ माLय व उ. माLय िव�ा. तळेगाव ढ 11.13.059 C093216C093216C093216C093216 डॉज बॉल िवभाग तृतीय 10
204 ओंकार तुकाराम झरे समाजभषुण संभाजीराव भजुबळ माLय व उ. माLय िव�ा. तळेगाव ढ 11.13.059 C093051C093051C093051C093051 डॉज बॉल िवभाग तृतीय 10
205 अनुराज संजय झूरंगे समाजभषुण संभाजीराव भजुबळ माLय व उ. माLय िव�ा. तळेगाव ढ 11.13.059 C093298C093298C093298C093298 डॉज बॉल िवभाग तृतीय 10
206 सुयोग रमेश झkडे समाजभषुण संभाजीराव भजुबळ माLय व उ. माLय िव�ा. तळेगाव ढ 11.13.059 C093117C093117C093117C093117 डॉज बॉल िवभाग तृतीय 10
207 िरतेश रामदास झुरंगे समाजभषुण संभाजीराव भजुबळ माLय व उ. माLय िव�ा. तळेगाव ढ 11.13.059 C093273C093273C093273C093273 डॉज बॉल िवभाग तृतीय 10
208 ऋBEवक मPहारी भजुबळ समाजभषुण संभाजीराव भजुबळ माLय व उ. माLय िव�ा. तळेगाव ढ 11.13.059 C093291C093291C093291C093291 डॉज बॉल िवभाग तृतीय 10
209 पृ�वीराज उमेश घोडेकर समाजभषुण संभाजीराव भजुबळ माLय व उ. माLय िव�ा. तळेगाव ढ 11.13.059 C093246C093246C093246C093246 डॉज बॉल िवभाग तृतीय 10
210 तृnती जाYलदर भोसूरे समाजभषुण संभाजीराव भजुबळ माLय व उ. माLय िव�ा. तळेगाव ढ 11.13.059 C093297C093297C093297C093297 बेसबॉल रा0य तृतीय 15
211 रितका �ानेeर भजुबळ समाजभषुण संभाजीराव भजुबळ माLय व उ. माLय िव�ा. तळेगाव ढ 11.13.059 C093280C093280C093280C093280 बेसबॉल रा0य तृतीय 15
212 काजल माqती ढोले समाजभषुण संभाजीराव भजुबळ माLय व उ. माLय िव�ा. तळेगाव ढ 11.13.059 C093195C093195C093195C093195 बेसबॉल रा0य तृतीय 15
213 अंिकता राजkl हंबीर समाजभषुण संभाजीराव भजुबळ माLय व उ. माLय िव�ा. तळेगाव ढ 11.13.059 C093170C093170C093170C093170 बेसबॉल रा0य तृतीय 15
214 जुई महादेव कांबळे पी. जोग इंB_लश मेिडयम , Yसहगड रोड, पुणे 11.15.197 C024091C024091C024091C024091 ताय) वांदो रा0य िDतीय 15
215 न�ता सुिनल तायडे सुबोध माLय िव�ालय, संभाजीनगर, Yचचवड, पुणे- 19 11.16.083 C061741C061741C061741C061741 ताय) वांदो राRdीय �थम 20
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216 हष[दा संिदप काळभोर एंजल हाय�कूल, लोणी काळभोर, कदमवाक व�ती, पुणे 11.05.047 C049266C049266C049266C049266 हॉकी िजPहा िDतीय 05
217 माने यश सुदेश संत तुकाराम इ. मेडीयम �कूल, का�ज, पुणे 11.11.141 C026383C026383C026383C026383 िसकई माश[ल आट[ रा0य तृतीय 15
218 Yडबळे अभय अिजत संत तुकाराम इ. मेडीयम �कूल, का�ज, पुणे 11.11.141 C026442C026442C026442C026442 िकक बॉ�)सग राRdीय �थम 20
219 िगरीगोसावी ऋिषकेश अqण चाटे पBxलक �कूल, धनकवडी 11.15.224 C016532C016532C016532C016532 बॉ�)सग रा0य सहभाग 12
220 4हमाणे सौरभ साईनाथ �ानगंगा इ िम �कूल, Yहगणे Yसहगड रोड, पुणे 11.11.107 C023536C023536C023536C023536 बुिIबळ राRdीय िDतीय 20
221 मोरगावकर आिदEय िकरण �ानगंगा इ िम �कूल, Yहगणे Yसहगड रोड, पुणे 11.11.107 C023311C023311C023311C023311 कराटे िजPहा तृतीय 05
222 �ितJा �काश कोPहापूरकर �ानगंगा इ िम �कूल, Yहगणे Yसहगड रोड, पुणे 11.11.107 C023356C023356C023356C023356 ताय) वांदो िजPहा तृतीय 05
223 अविनश संतोष शेटे िजजामाता इंB_लश िमडीयम �कूल व 0यु कॉलेज, भोर 11.03.048 C085746C085746C085746C085746 कु�ती िजPहा िDतीय 05
224 कांबळे सुिनल सुधाकर रामचlं गायकवाड माLय िव�ालय, िदघी 11.15.134 C075058C075058C075058C075058 sहॉली बॉल िजPहा �थम 05
225 मेचकर अिभजीत जाYलदर रामचlं गायकवाड माLय िव�ालय, िदघी 11.15.134 C075012C075012C075012C075012 sहॉली बॉल िजPहा �थम 05
226 गावडे रोहन रYवlकुमार रामचlं गायकवाड माLय िव�ालय, िदघी 11.15.134 C074882C074882C074882C074882 sहॉली बॉल िजPहा �थम 05
227 घुले िसI ुभा�कर रामचlं गायकवाड माLय िव�ालय, िदघी 11.15.134 C075310C075310C075310C075310 sहॉली बॉल िजPहा �थम 05
228 Yशदे िविनत भा�कर रामचlं गायकवाड माLय िव�ालय, िदघी 11.15.134 C075088C075088C075088C075088 sहॉली बॉल िजPहा �थम 05
229 चsहाण कोमल अqण रामचlं गायकवाड माLय िव�ालय, िदघी 11.15.134 C074858C074858C074858C074858 sहॉली बॉल िजPहा �थम 05
230 उभे संतोषी िशवाजी नवभारत �ानवuधनीच ेमाLय िव�ा. वारज ेमाळवाडी 11.11.137 C011882C011882C011882C011882 कु�ती रा0य सहभाग 12
231 साJी रामचlं sयवहारे िनम[ला कॉ/sहkट �कूल, खराडी 11.15.169 C005205C005205C005205C005205 आच[री रा0य �थम 15
232 आकाश दशरथ जाधव िनम[ला कॉ/sहkट �कूल, खराडी 11.15.169 C005211C005211C005211C005211 मैदानी �पध
 िवभाग तृतीय 10
233 तिनRक राजkl Yचधे िनम[ला कॉ/sहkट �कूल, खराडी 11.15.169 C005148C005148C005148C005148 कराटे िजPहा �थम 05
234 ऋतुजा राजkl पाटील िनम[ला कॉ/sहkट �कूल, खराडी 11.15.169 C005091C005091C005091C005091 कराटे िजPहा तृतीय 05
235 मकासरे वेरोिणका ॲिल�टर सkट 0युड हाय�कूल, देहुरोड, पुणे 11.05.002 C080223C080223C080223C080223 हॉकी िजPहा िDतीय 05
236 देशकर वैRणवी आिदनाथ सkट 0युड हाय�कूल, देहुरोड, पुणे 11.05.002 C080310C080310C080310C080310 हॉकी िजPहा िDतीय 05
237 वाळुंज मानसी नामदेव सkट 0युड हाय�कूल, देहुरोड, पुणे 11.05.002 C080452C080452C080452C080452 हॉकी िजPहा िDतीय 05
238 बाबर अनुRका अमरजीत सkट 0युड हाय�कूल, देहुरोड, पुणे 11.05.002 C080278C080278C080278C080278 हॉकी िजPहा िDतीय 05
239 साळुंके �ांजल �शांत सkट 0युड हाय�कूल, देहुरोड, पुणे 11.05.002 C080179C080179C080179C080179 हॉकी िजPहा िDतीय 05

िवजय संतान           
िजPहा �ीडा अिधकारी, पुणे .



अअअअ....���� िव�ा�य
चे नाविव�ा�य
चे नाविव�ा�य
चे नाविव�ा�य
चे नाव शाळेचे नावशाळेचे नावशाळेचे नावशाळेचे नाव शाळा सांकेतांक �शाळा सांकेतांक �शाळा सांकेतांक �शाळा सांकेतांक � बैठक �ंबैठक �ंबैठक �ंबैठक �ं खेळखेळखेळखेळ �तर�तर�तर�तर �ािव�य�ािव�य�ािव�य�ािव�य िशफारस गुणिशफारस गुणिशफारस गुणिशफारस गुण

240 बनसोडे Mेया पांडुरंग सkट 0युड हाय�कूल, देहुरोड, पुणे 11.05.002 C080419C080419C080419C080419 हॉकी िजPहा िDतीय 05
241 पठाण कुलसूम मह4मद सैद सkट 0युड हाय�कूल, देहुरोड, पुणे 11.05.002 C080097C080097C080097C080097 हॉकी िजPहा िDतीय 05
242 हिरजन अिनता बाबू सkट 0युड हाय�कूल, देहुरोड, पुणे 11.05.002 C0080089C0080089C0080089C0080089 हॉकी िजPहा िDतीय 05
243 ठाकुर �गतीकुमारी हिरमोहन सkट 0युड हाय�कूल, देहुरोड, पुणे 11.05.002 C080083C080083C080083C080083 हॉकी िजPहा िDतीय 05
244 िरतीका राकेश कूमार सkट 0युड हाय�कूल, देहुरोड, पुणे 11.05.002 C080082C080082C080082C080082 हॉकी िजPहा िDतीय 05
245 नायडू सािहल राकेश सkट 0युड हाय�कूल, देहुरोड, पुणे 11.05.002 C080351C080351C080351C080351 जलतरण िजPहा �थम 05
246 शेख फैसल अxदुल समद सkट 0युड हाय�कूल, देहुरोड, पुणे 11.05.002 C080368C080368C080368C080368 मैदानी �पध
 िजPहा �थम 05
247 कुशवाह रोिहत चlंिकशोर सkट 0युड हाय�कूल, देहुरोड, पुणे 11.05.002 C080094C080094C080094C080094 मैदानी �पध
 िजPहा �थम 05
248 वावल अिनRट अतुल म.ए.सो. बाल िशJण मंिदर, इ माLयम शाळा, कोथqड 11.11.061 CCCC0000१०२४३१०२४३१०२४३१०२४३    बॅटYमटन िजPहा िDतीय 05
249 पोतनीस िमहीर अजय म.ए.सो. बाल िशJण मंिदर, इ माLयम शाळा, कोथqड 11.11.061 CCCC0000१०२९६१०२९६१०२९६१०२९६ बॅटYमटन िजPहा िDतीय 05
250 तळेगावकर वरद देवkl म.ए.सो. बाल िशJण मंिदर, इ माLयम शाळा, कोथqड 11.11.061 CCCC0000१०३७०१०३७०१०३७०१०३७० बॅटYमटन िजPहा िDतीय 05
251 काळे आिदEय राजशे म.ए.सो. बाल िशJण मंिदर, इ माLयम शाळा, कोथqड 11.11.061 CCCC0000१०४५५१०४५५१०४५५१०४५५ बॅटYमटन िजPहा िDतीय 05
252 अदावतकर सई �साद म.ए.सो. बाल िशJण मंिदर, इ माLयम शाळा, कोथqड 11.11.061 CCCC0000१०३९६१०३९६१०३९६१०३९६ मैदानी �पध
 िजPहा तृतीय 05
253 येळ4मी   Mेया िकरण म.ए.सो. बाल िशJण मंिदर, इ माLयम शाळा, कोथqड 11.11.061 CCCC0000१०२३८१०२३८१०२३८१०२३८ मैदानी �पध
 िवभाग  �थम 10
254 संतोष संजय भोसले �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C003268C003268C003268C003268 हॉकी रा0य �थम 15
255 सागर नाना िशगाडे �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C002918C002918C002918C002918 हॉकी रा0य �थम 15
256 कुणाल नामदेव ढमाळ �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C002937C002937C002937C002937 हॉकी रा0य �थम 15
257 आिदEय अजु[न लाळगे �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C003396C003396C003396C003396 हॉकी रा0य �थम 15
258 सूरज दiा�य सोनवणे �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C003416C003416C003416C003416 हॉकी रा0य �थम 15
259 मधुकर राघू कण� �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C003405C003405C003405C003405 हॉकी रा0य �थम 15
260 अशोक काळूराम वारगुडे �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C003122C003122C003122C003122 ॲथलेिट)स रा0य सहभाग 12
261 अिन{दध रYवl जाधव �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C003311C003311C003311C003311 ॲथलेिट)स रा0य सहभाग 12
262 संगीता पांडूरंग जाधव �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C003065C003065C003065C003065 ॲथलेिट)स रा0य सहभाग 12
263 कमलेश जोमदार पावरा �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C003221C003221C003221C003221 ॲथलेिट)स रा0य सहभाग 12
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264 कौिशक िवनायक मालंडकर �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 COO3211COO3211COO3211COO3211 B�वYमग रा0य �थम 15
265 अवधुत जग�ाथ येडवे �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C003125C003125C003125C003125 0युदो रा0य सहभाग 12
266 संतोष जग�ाथ पवार �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C003278C003278C003278C003278 फूटबॉल रा0य तृतीय 15
267 पृ�वी अमर शkडगे �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C003315C003315C003315C003315 फूटबॉल रा0य Bsदतीय 15
268 हष[द संतोष गावंड �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C003339C003339C003339C003339 फूटबॉल रा0य Bsदतीय 15
269 सारंग िवकास िबडकर �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C002965C002965C002965C002965 िज4नॅB�ट)स रा0य सहभाग 12
270 ओंकार दiा�ये धनावडे �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C003276C003276C003276C003276 िज4नॅB�ट)स रा0य तृतीय 15
271 मन�वी महादेव जमजारे �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C003251C003251C003251C003251 िज4नॅB�ट)स रा0य Bsदतीय 15
272 मानसी िकरण देशमुख �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C002978C002978C002978C002978 िज4नॅB�ट)स रा0य Bsदतीय 15
273 पुजा आसाराम जोरवर �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C003189C003189C003189C003189 टेबल टेिनस रा0य Bsदतीय 15
274 वैRणवी कवडू देवगडे �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C003165C003165C003165C003165 टेबल टेिनस रा0य सहभाग 12
275 ि�ती �दीप गाढवे �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C003178C003178C003178C003178 टेबल टेिनस रा0य Bsदतीय 15
276 �णव सुदश[न अडबलवार �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C003301C003301C003301C003301 टेबल टेिनस रा0य �थम 15
277 ओंकार नागेश िशlूक �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C003201C003201C003201C003201 ॲथलेिट)स रा0य सहभाग 12
278 अबोली योगेश िशक� �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C003228C003228C003228C003228 िज4नॅB�ट)स रा0य Bsदतीय 15
279 दुग�शYसग सुरेशYसग चुगंळे �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C003456C003456C003456C003456 फूटबॉल रा0य Bsदतीय 15
280 गौरव महkl दांदळे �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C003459C003459C003459C003459 हॉकी रा0य �थम 15
281 �ितJा राजशे कडू �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C003213C003213C003213C003213 वेटिलnटOग राRdीय सहभाग 15
282 अxदूल सुिफयान शेख अxदूल फहीम�ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C003458C003458C003458C003458 फूटबॉल राRdीय सहभाग 15
283 {िचता रYवl कदम �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C003176C003176C003176C003176 B�वYमग राRdीय सहभाग 15
284 आरती भा�कर बग� �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C003132C003132C003132C003132 ॲथलेिट)स राRdीय सहभाग 15
285 िवनायक भगवंत मसाळे �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C003455C003455C003455C003455 ॲथलेिट)स राRdीय सहभाग 15
286 ओंकार सुय[कांत िदिJत �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C003292C003292C003292C003292 सायकYलग राRdीय सहभाग 15
287 �थमेश पांडुरंग हजारे �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C003380C003380C003380C003380 सायकYलग राRdीय सहभाग 15
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288 रोहीत राजkl पाटोळे �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C003169C003169C003169C003169 सायकYलग राRdीय सहभाग 15
289 हनुमान यशवंत चोपडे �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C003270C003270C003270C003270 सायकYलग राRdीय Bsदतीय 20
290 मानसी सुरेश कमलाकर �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C003234C003234C003234C003234 सायकYलग राRdीय Bsदतीय 20
291 मनMी नरkl शkडगे �ीडा महष� �ा. िद.ब. देवधर �ीडा �बोिधनी शाळा, पुणे 11.11.097 C003249C003249C003249C003249 हॉकी राRdीय Bsदतीय 20
292 िहमांशु महkl शkडगे िव�लराव िशवरकर मा. िव 11.15.117 C029374C029374C029374C029374 शुटOग बॉल िजPहा �थम 05
293 नदीम फै�यान लकडहारे िव�लराव िशवरकर मा. िव 11.15.117 C029387C029387C029387C029387 शुटOग बॉल िजPहा �थम 05
294 िवशाल राजशेकुमार गुnता िव�लराव िशवरकर मा. िव 11.15.117 C029172C029172C029172C029172 शुटOग बॉल िजPहा �थम 05
295 िनितन बाकेलाल कनौिजया �ाईड इंB_लश �कूल, आंबेगाव, पुणे 11.05.102 C026279C026279C026279C026279 िकक बॉ�)सग रा0य �थम 15
296 ओंकार नरkl कबुले �ाईड इंB_लश �कूल, आंबेगाव, पुणे 11.05.102 C026186C026186C026186C026186 मGखांब रा0य तृतीय 15
297 रोहन िवकास फुले �ाईड इंB_लश �कूल, आंबेगाव, पुणे 11.05.102 C026314C026314C026314C026314 लॉन टेिनस राRdीय सहभाग 15
298 अंिकत जयYसग यादव एस डी कटारीया हाय�कूल 11.15.051 C017697C017697C017697C017697 वेटिलnटOग रा0य तृतीय 15
299 बेके मानस धनंजय एस डी कटारीया हाय�कूल 11.15.051 C017805C017805C017805C017805 मैदानी �पध
 िजPहा सहभाग 0
300 ठाकूर सािहल चदंन एस डी कटारीया हाय�कूल 11.15.051 C017814C017814C017814C017814 ताय) वांदो िजPहा िDतीय 05
301 अिनकेत संतोष पडवळ पी जोग मराठी माLयम Yसहगड रोड, पुणे 11.15.197 C023795C023795C023795C023795 ताय) वांदो रा0य तृतीय 15
302 तुषार माqती क%ढाळकर अर�येeर माLयिमक िव�ालय, पुणे 11.11.050 C014411C014411C014411C014411 कराटे िजPहा िDतीय 05
303 लांडगे िशवांजली अिभम/यू महाEमा फुले माLय िव�ालय, भोसरी 11.16.046 C074746C074746C074746C074746 कxबडी राRdीय सहभाग 15
304 जगदाळे िJतीजा लालासाहेब महाEमा फुले माLय िव�ालय, भोसरी 11.16.046 C074374C074374C074374C074374 कxबडी िवभाग िDतीय 10
305 सपकाळ साJी िव�म महाEमा फुले माLय िव�ालय, भोसरी 11.16.046 C074664C074664C074664C074664 कxबडी िवभाग िDतीय 10
306 रासकर रंभा भानुदास महाEमा फुले माLय िव�ालय, भोसरी 11.16.046 C074643C074643C074643C074643 कxबडी िजPहा िDतीय 05
307 राज ेसमृIी मोहन महाEमा फुले माLय िव�ालय, भोसरी 11.16.046 C074278C074278C074278C074278 कxबडी िजPहा िDतीय 05
308 चsहाण पवन िदपक महाEमा फुले माLय िव�ालय, भोसरी 11.16.046 C074209C074209C074209C074209 कु�ती िजPहा िDतीय 05
309 �ितक मनोज सोमकुवर महाEमा फुले माLय िव�ालय, भोसरी 11.16.046 C074608C074608C074608C074608 कॅरम रा0य सहभाग 12
310 गरड िवशाल राजkl महाEमा फुले माLय िव�ालय, भोसरी 11.16.046 C074187C074187C074187C074187 कॅरम िजPहा सहभाग 0
311 ग%दूकूपी सुहास शंकर महाEमा फुले माLय िव�ालय, भोसरी 11.16.046 C074678C074678C074678C074678 कॅरम िजPहा सहभाग 0
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312 सुतार �िणता �काश महाEमा फुले माLय िव�ालय, भोसरी 11.16.046 C074439C074439C074439C074439 कॅरम िजPहा तृतीय 05
313 पवार जयMी राजमल महाEमा फुले माLय िव�ालय, भोसरी 11.16.046 C074381C074381C074381C074381 कॅरम िजPहा िDतीय 05
314 Yहगणे ि�या िशवाजी महाEमा फुले माLय िव�ालय, भोसरी 11.16.046 C074433C074433C074433C074433 कॅरम िजPहा सहभाग 0
315 पवार िनकीता मानYसग महाEमा फुले माLय िव�ालय, भोसरी 11.16.046 C074687C074687C074687C074687 कॅरम िजPहा सहभाग 0
316 सई िजतkl जमदाडे अिभनव ए0यु सोसा. इं. िम. �कूल, आंबेगाव 11.05.075 C025366C025366C025366C025366 डॉज बॉल िजPहा िDतीय 05
317 साJी चlंकांत घाणेकर अिभनव ए0यु सोसा. इं. िम. �कूल, आंबेगाव 11.05.075 C025186C025186C025186C025186 डॉज बॉल िजPहा िDतीय 05
318 िशवानी वसंत मोरे अिभनव ए0यु सोसा. इं. िम. �कूल, आंबेगाव 11.05.075 C025262C025262C025262C025262 डॉज बॉल िजPहा िDतीय 05
319 िसIी अिनल कदम अिभनव ए0यु सोसा. इं. िम. �कूल, आंबेगाव 11.05.075 C025225C025225C025225C025225 डॉज बॉल िजPहा िDतीय 05
320 वृषाली �काश Yकlे अिभनव ए0यु सोसा. इं. िम. �कूल, आंबेगाव 11.05.075 C025405C025405C025405C025405 डॉज बॉल िजPहा िDतीय 05
321 कौ�तुभ अंकुश मोरे अिभनव ए0यु सोसा. इं. िम. �कूल, आंबेगाव 11.05.075 C025136C025136C025136C025136 ताय) वांदो िवभाग तृतीय 10
322 िवशालकुमार अशोककुमार माळी अिभनव ए0यु सोसा. इं. िम. �कूल, आंबेगाव 11.05.075 C025054C025054C025054C025054 ताय) वांदो रा0य तृतीय 15
323 आयुष बाळासाहेब पोकळे िव�ा िवकास िव�ालय, सहकारनगर, पुणे 11.11.084 C014932C014932C014932C014932 आच[री िजPहा चतुथ[ 0
324 सागर नारायण पवार Mीमती एस एस अजमेरा �कूल, Yपपरी 11.16.034 C062671C062671C062671C062671 िकक बॉ�)सग रा0य िDतीय 15
325 अशरफ इमामहुसेन शेख Mीमती एस एस अजमेरा �कूल, Yपपरी 11.16.034 C062677C062677C062677C062677 िकक बॉ�)सग िजPहा तृतीय 05
326 ऋिषकेश संतोष गाड Mीमती एस एस अजमेरा �कूल, Yपपरी 11.16.034 C062611C062611C062611C062611 वेटिलnटOग िवभाग िDतीय 10
327 िसIेश िवजय घोशीकर Mीमती एस एस अजमेरा �कूल, Yपपरी 11.16.034 C062744C062744C062744C062744 जलतरण िजPहा िDतीय 05
328 देवकते सई िगरीश िव�ा �ितRठाण /यु इंB_लश िम. �कूल, बारामती, पुणे 11.02.058 C116503C116503C116503C116503 मैदानी �पध
 रा0य िDतीय 15
329 मुलाणी अPतमेश जावेद िव�ा �ितRठाण /यु इंB_लश िम. �कूल, बारामती, पुणे 11.02.058 C116495C116495C116495C116495 sहॉलीबॉल रा0य तृतीय 15
330 जगताप �थमेश बाळासाहेब िव�ा �ितRठाण /यु इंB_लश िम. �कूल, बारामती, पुणे 11.02.058 C116525C116525C116525C116525 sहॉलीबॉल रा0य तृतीय 15
331 चांदगुडे आिदEय सुिनल िव�ा �ितRठाण /यु इंB_लश िम. �कूल, बारामती, पुणे 11.02.058 C116491C116491C116491C116491 sहॉलीबॉल रा0य तृतीय 15
332 चांदगुडे �णोती अरYवद िव�ा �ितRठाण /यु इंB_लश िम. �कूल, बारामती, पुणे 11.02.058 C116446C116446C116446C116446 मैदानी �पध
 िजPहा �थम 05
333 आकाश राजkl बधे नेताजी सुभाषचlं बोस, फुलगाव 11.05.080 C038763C038763C038763C038763 िकक बॉ�)सग रा0य तृतीय 15
334 िनिशता नटवरYसह राठौड Mीमती गोदावरी Yहदी िव�ालय, Yचचवड पुणे 11.16.023 C067435C067435C067435C067435 ि�केट िजPहा �थम 05
335 कोमल संजय उपाLयाय Mीमती गोदावरी Yहदी िव�ालय, Yचचवड पुणे 11.16.023 C067384C067384C067384C067384 ि�केट िजPहा �थम 05
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336 अंशु गणेश शु)ला Mीमती गोदावरी Yहदी िव�ालय, Yचचवड पुणे 11.16.023 C067277C067277C067277C067277 ि�केट िजPहा �थम 05
337 सुमनदेवी हिरलाल चौधरी Mीमती गोदावरी Yहदी िव�ालय, Yचचवड पुणे 11.16.023 C067446C067446C067446C067446 ि�केट िजPहा �थम 05
338 शुभम शंकर आथरे Mीमती गोदावरी Yहदी िव�ालय, Yचचवड पुणे 11.16.023 C067221C067221C067221C067221 बेसबॉल िजPहा िDतीय 05
339 मोनुकूमार रामकुमार राऊत Mीमती गोदावरी Yहदी िव�ालय, Yचचवड पुणे 11.16.023 C067328C067328C067328C067328 बेसबॉल िजPहा िDतीय 05
340 अिनल िदनेश शु)ला Mीमती गोदावरी Yहदी िव�ालय, Yचचवड पुणे 11.16.023 C067423C067423C067423C067423 बेसबॉल िजPहा िDतीय 05
341 सोनुकूमार रामकुमार राऊत Mीमती गोदावरी Yहदी िव�ालय, Yचचवड पुणे 11.16.023 C067329C067329C067329C067329 बेसबॉल िजPहा िDतीय 05
342 िदपक िहरालाल पिरहार Mीमती गोदावरी Yहदी िव�ालय, Yचचवड पुणे 11.16.023 C067248C067248C067248C067248 बेसबॉल िजPहा िDतीय 05
343 ओमकार कृRणा चौधरी Mीमती गोदावरी Yहदी िव�ालय, Yचचवड पुणे 11.16.023 C067385C067385C067385C067385 बेसबॉल िजPहा िDतीय 05
344 मृणाल काताराम चौधरी Mीमती गोदावरी Yहदी िव�ालय, Yचचवड पुणे 11.16.023 C067184C067184C067184C067184 बेसबॉल िजPहा िDतीय 05
345 शैलेश िवeनाथ �जापती Mीमती गोदावरी Yहदी िव�ालय, Yचचवड पुणे 11.16.023 C067427C067427C067427C067427 बेसबॉल िजPहा िDतीय 05
346 `ायन लाझरस सkट  �sहसkट हाय�कूल, कॅ4प पुणे 11.15.022 C027267C027267C027267C027267 मैदानी �पध
 रा0य तृतीय 15
347 आयमार आयडमस सkट  �sहसkट हाय�कूल, कॅ4प पुणे 11.15.022 C026891C026891C026891C026891 फुटबॉल रा0य तृतीय 15
348 आरनलड जयराज सkट  �sहसkट हाय�कूल, कॅ4प पुणे 11.15.022 C027117C027117C027117C027117 फुटबॉल रा0य तृतीय 15
349 लJ हरपालनी सkट  �sहसkट हाय�कूल, कॅ4प पुणे 11.15.022 C027070C027070C027070C027070 फुटबॉल रा0य तृतीय 15
350 ओम ओहोळ सkट  �sहसkट हाय�कूल, कॅ4प पुणे 11.15.022 C027049C027049C027049C027049 फुटबॉल रा0य तृतीय 15
351 िमिथल नवलाखा सkट  �sहसkट हाय�कूल, कॅ4प पुणे 11.15.022 C027085C027085C027085C027085 फुटबॉल रा0य तृतीय 15
352 िदलराज राजपाल सkट  �sहसkट हाय�कूल, कॅ4प पुणे 11.15.022 C027132C027132C027132C027132 फुटबॉल रा0य तृतीय 15
353 राPफ  रणिदवे सkट  �sहसkट हाय�कूल, कॅ4प पुणे 11.15.022 C027072C027072C027072C027072 फुटबॉल रा0य तृतीय 15
354 जो अPवीन पॉलो सkट  �sहसkट हाय�कूल, कॅ4प पुणे 11.15.022 C027124C027124C027124C027124 मैदानी �पध
 रा0य �थम 15
355 ि�यांश िवजय लोनके सkट पॅdी�क हाय�कूल, भैरोबा नाला, हडपसर, पुणे 11.15.056 C029699C029699C029699C029699 नेहq हॉकी िजPहा िDतीय 05
356 अलकेश सोहन Yसह सkट पॅdी�क हाय�कूल, भैरोबा नाला, हडपसर, पुणे 11.15.056 C030279C030279C030279C030279 नेहq हॉकी िजPहा िDतीय 05
357 �0वल संतोष मोरे सkट पॅdी�क हाय�कूल, भैरोबा नाला, हडपसर, पुणे 11.15.056 C029662C029662C029662C029662 नेहq हॉकी िजPहा िDतीय 05
358 ओंकार �िदप मोिहते सkट पॅdी�क हाय�कूल, भैरोबा नाला, हडपसर, पुणे 11.15.056 C029711C029711C029711C029711 नेहq हॉकी िजPहा िDतीय 05
359 अिनकेत िदलीप माने सkट पॅdी�क हाय�कूल, भैरोबा नाला, हडपसर, पुणे 11.15.056 C030327C030327C030327C030327 नेहq हॉकी िजPहा िDतीय 05
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360 सुरज बाळासाहेब भागवत सkट पॅdी�क हाय�कूल, भैरोबा नाला, हडपसर, पुणे 11.15.056 C030208C030208C030208C030208 नेहq हॉकी िजPहा िDतीय 05
361 अथव[ िकशोर काटकर सkट पॅdी�क हाय�कूल, भैरोबा नाला, हडपसर, पुणे 11.15.056 C029725C029725C029725C029725 नेहq हॉकी िजPहा िDतीय 05
362 रोिहत �काश पाल सkट पॅdी�क हाय�कूल, भैरोबा नाला, हडपसर, पुणे 11.15.056 C030197C030197C030197C030197 नेहq हॉकी िजPहा िDतीय 05
363 बोगम गीता गोYवद भारती िव�ापीठाची सौ. िवजयमाला कदम क/या �शाला, एरंडवणे 11.11.055 C006513C006513C006513C006513 0युदो िवभाग तृतीय 10
364 गोयल िसया सिचन Yसबायोिसस सेकंडरी �कूल, पुणे 11.11.070 CCCC००७३६५००७३६५००७३६५००७३६५ नेटबॉल िजPहा िDतीय 05
365 जाधव संजना नरkl Yसबायोिसस सेकंडरी �कूल, पुणे 11.11.070 CCCC००७६७२००७६७२००७६७२००७६७२ नेटबॉल िजPहा िDतीय 05
366 मराठे नोहाली मुकेश Yसबायोिसस सेकंडरी �कूल, पुणे 11.11.070 CCCC००७४३३००७४३३००७४३३००७४३३ नेटबॉल िजPहा िDतीय 05
367 िशदोरे नेहा योग Yसबायोिसस सेकंडरी �कूल, पुणे 11.11.070 CCCC००७६३२००७६३२००७६३२००७६३२ नेटबॉल िजPहा िDतीय 05
368 चाफळकर रोमीर ऋिषकेश Yसबायोिसस सेकंडरी �कूल, पुणे 11.11.070 CCCC००७५६०००७५६०००७५६०००७५६० नेटबॉल िजPहा तृतीय 05
369 महाजन �ुव अिभिजत Yसबायोिसस सेकंडरी �कूल, पुणे 11.11.070 CCCC००७५०३००७५०३००७५०३००७५०३ नेटबॉल िजPहा तृतीय 05
370 िवनोदे ईशान नरkl Yसबायोिसस सेकंडरी �कूल, पुणे 11.11.070 CCCC००७३७०००७३७०००७३७०००७३७० नेटबॉल िजPहा तृतीय 05
371 देशपांडे आय[न आशुतोष Yसबायोिसस सेकंडरी �कूल, पुणे 11.11.070 CCCC००७४००००७४००००७४००००७४०० नेटबॉल िजPहा तृतीय 05
372 घोरपडे ऋतुगंधा िशवराज Yसबायोिसस सेकंडरी �कूल, पुणे 11.11.070 CCCC००७७६३००७७६३००७७६३००७७६३ अॅथलेिट)स िजPहा तृतीय 05
373 चsहाण लाव�या भपूkl Yसबायोिसस सेकंडरी �कूल, पुणे 11.11.070 CCCC००७३९३००७३९३००७३९३००७३९३ टेिनस sहॉलीबॉल िजPहा �थम 05
374 पवार पृ�वीराज सं�ाम Yसबायोिसस सेकंडरी �कूल, पुणे 11.11.070 CCCC००७६५५ ००७६५५ ००७६५५ ००७६५५ ताय)वांदो िजPहा िDतीय 05
375 परांजपे केतकी केदार Yसबायोिसस सेकंडरी �कूल, पुणे 11.11.070 CCCC००७६८३ ००७६८३ ००७६८३ ००७६८३ टेबल टेिनस िजPहा िDतीय 05
376 जानी यश आिशष Yसबायोिसस सेकंडरी �कूल, पुणे 11.11.070 CCCC००७४०४००७४०४००७४०४००७४०४ sहॉलीबॉल िजPहा िDतीय 05
377 गुnता लJ गणेश Yसबायोिसस सेकंडरी �कूल, पुणे 11.11.070 CCCC००७४२९००७४२९००७४२९००७४२९ कराटे िजPहा तृतीय 05
378 आंबटकर  केदार िमYलद Yसबायोिसस सेकंडरी �कूल, पुणे 11.11.070 CCCC००७४२२००७४२२००७४२२००७४२२ �केYटग िजPहा तृतीय 05
379 पवार िनशी सुधाकर Yसबायोिसस सेकंडरी �कूल, पुणे 11.11.070 CCCC००७६५९००७६५९००७६५९००७६५९ मGखांब रा0य सहभाग 12
380 सातव मPहार िवनोद Yसबायोिसस सेकंडरी �कूल, पुणे 11.11.070 CCCC००७५९७००७५९७००७५९७००७५९७ �)sयॅश रा0य सहभाग 12
381 �वामी साईचीराग सुभाष Yसबायोिसस सेकंडरी �कूल, पुणे 11.11.070 CCCC००७४४६००७४४६००७४४६००७४४६ नेटबॉल िजPहा तृतीय 05
382 सांगळे गाय�ी अिजत Yसबायोिसस सेकंडरी �कूल, पुणे 11.11.070 CCCC००७६०५ ००७६०५ ००७६०५ ००७६०५ sहॉलीबॉल राRdीय सहभाग 15
383 चौधरी जयेश मोहन Yसबायोिसस सेकंडरी �कूल, पुणे 11.11.070 CCCC००७४७३ ००७४७३ ००७४७३ ००७४७३ कराटे िजPहा तृतीय 05

िवजय संतान           
िजPहा �ीडा अिधकारी, पुणे .
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384 िशरोळे शािलनी माधव Yसबायोिसस सेकंडरी �कूल, पुणे 11.11.070 CCCC००७३८३००७३८३००७३८३००७३८३ नेटबॉल िजPहा िDतीय 05
385 चोरिडया यु)ता हष[द Yसबायोिसस सेकंडरी �कूल, पुणे 11.11.070 CCCC००७६८७००७६८७००७६८७००७६८७ नेटबॉल िजPहा िDतीय 05
386 बलदोटा अनुजा �स� Yसबायोिसस सेकंडरी �कूल, पुणे 11.11.070 CCCC००७७५४००७७५४००७७५४००७७५४ नेटबॉल िजPहा िDतीय 05
387 बोरा पूव� िजतkl Yसबायोिसस सेकंडरी �कूल, पुणे 11.11.070 CCCC००७५५४ ००७५५४ ००७५५४ ००७५५४ sहॉलीबॉल िजPहा �थम 05
388 अ�यंकर अमन िदपेश Yसबायोिसस सेकंडरी �कूल, पुणे 11.11.070 CCCC००७५८६००७५८६००७५८६००७५८६ टेबल टेिनस रा0य सहभाग 12
389 देवधर इशान मंगेश Yसबायोिसस सेकंडरी �कूल, पुणे 11.11.070 CCCC००७६३८ ००७६३८ ००७६३८ ००७६३८ टेबल टेिनस रा0य सहभाग 12
390 खैरे आय[न िनतीन Yसबायोिसस सेकंडरी �कूल, पुणे 11.11.070 CCCC००७५४५००७५४५००७५४५००७५४५ sहॉलीबॉल रा0य �थम 15
391 माने परमिजत दiा�य Yसबायोिसस सेकंडरी �कूल, पुणे 11.11.070 CCCC००७४७५००७४७५००७४७५००७४७५ sहॉलीबॉल रा0य �थम 15
392 फ%डगे यश मनोज Yसबायोिसस सेकंडरी �कूल, पुणे 11.11.070 CCCC००७५०७००७५०७००७५०७००७५०७ sहॉलीबॉल रा0य �थम 15
393 पाटील आशय केदार Yसबायोिसस सेकंडरी �कूल, पुणे 11.11.070 CCCC००७६१० ००७६१० ००७६१० ००७६१० sहॉलीबॉल रा0य �थम 15
394 शुभंकर िवनय खवले Mीमती इंिदराबाई रामचlं करंदीकर इ मा शाळा 11.11.070 C012467C012467C012467C012467 मGखांब रा0य सहभाग 12
395 िकरण नामदेव िलमण Mीमती इंिदराबाई रामचlं करंदीकर इ मा शाळा 11.11.070 C012443C012443C012443C012443 मGखांब रा0य सहभाग 12
396 खुशी मनोज तेलकर Mीमती इंिदराबाई रामचlं करंदीकर इ मा शाळा 11.11.070 C012458C012458C012458C012458 वुशू राRdीय तृतीय िनरंक
397 बंगाल िनयती �काश रेणकूा �वqप हाय�कूल, पुणे 11.11.010 C042076C042076C042076C042076 खो खो राRdीय �थम 20
398 खंदारे आय
 रमेश रेणकूा �वqप हाय�कूल, पुणे 11.11.010 C042169C042169C042169C042169 नेमबाजी िजPहा िDतीय 05
399 इचके �ांजली �िवण रेणकूा �वqप हाय�कूल, पुणे 11.11.010 C042139C042139C042139C042139 कराटे िजPहा तृतीय 05
400 जावळकर सािनका तुषार रेणकूा �वqप हाय�कूल, पुणे 11.11.010 C042066C042066C042066C042066 ताय)वांदो िजPहा तृतीय 05
401 चौधरी ईeर भवरलाल वध[मान इंB_लश िमडीयम �कूल, हडपसर 11.15.205 C049125C049125C049125C049125 मैदानी �पध
 िजPहा िDतीय 05
402 कुंभार िनकीता शेखर Mी. सयाजीनाथ महाराज िव�ालय 11.05.055 C075134C075134C075134C075134 खो खो िजPहा िDतीय 05
403 नरसाळे अJदा दiा�य Mी. सयाजीनाथ महाराज िव�ालय 11.05.055 C075258C075258C075258C075258 खो खो िजPहा िDतीय 05
404 सानप पुजा मधुकर Mी. सयाजीनाथ महाराज िव�ालय 11.05.055 C074839C074839C074839C074839 खो खो िजPहा िDतीय 05
405 वाणखेडे साJी संतोष Mी. सयाजीनाथ महाराज िव�ालय 11.05.055 C074856C074856C074856C074856 खो खो िजPहा िDतीय 05
406 काळे ऋिचका अशोक Mी. सयाजीनाथ महाराज िव�ालय 11.05.055 C075121C075121C075121C075121 खो खो िजPहा िDतीय 05
407 यश राजशे सहाने Mी. सयाजीनाथ महाराज िव�ालय 11.05.055 C074980C074980C074980C074980 खो खो िजPहा तृतीय 05

िवजय संतान           
िजPहा �ीडा अिधकारी, पुणे .
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408 संिदप िवजय देशमुख Mी. सयाजीनाथ महाराज िव�ालय 11.05.055 C074889C074889C074889C074889 खो खो िजPहा तृतीय 05
409 कायदे धनMी म��छlनाथ Mी. सयाजीनाथ महाराज िव�ालय 11.05.055 C074900C074900C074900C074900 खो खो िजPहा �थम 05
410 मावळे शेखर धनंजय Mी. सयाजीनाथ महाराज िव�ालय 11.05.055 C075131C075131C075131C075131 कु�ती िजPहा �थम 05
411 तेलंग �शांत नामदेव Mी. सयाजीनाथ महाराज िव�ालय 11.05.055 C075262C075262C075262C075262 मैदानी �पध
 िजPहा तृतीय 05
412 िदशा िदगंबर िशगवण Mी. सयाजीनाथ महाराज िव�ालय 11.05.055 C075075C075075C075075C075075 खो खो िजPहा तृतीय 05
413 साठे ऋषीकेश लjमण राजा Mी िशवराय �ितRठाण माLय िव�ा व  0यु कॉ. कोथqड 11.11.087 C020655C020655C020655C020655 कब�ी िजPहा िDतीय 05
414 दुग� ऋषीकेश भगवान राजा Mी िशवराय �ितRठाण माLय िव�ा व  0यु कॉ. कोथqड 11.11.087 C020654C020654C020654C020654 कब�ी िजPहा िDतीय 05
415 प�ाळ �ितक नारायण राजा Mी िशवराय �ितRठाण माLय िव�ा व  0यु कॉ. कोथqड 11.11.087 C020755C020755C020755C020755 कब�ी िजPहा िDतीय 05
416 िदघे आिदEय वसंत राजा Mी िशवराय �ितRठाण माLय िव�ा व  0यु कॉ. कोथqड 11.11.087 C020777C020777C020777C020777 कब�ी िजPहा िDतीय 05
417 ओंकार दiा नांदनकर फुगेवाडी माLय िव�ालय 11.16.022 C071024C071024C071024C071024 0युदो िजPहा �थम 05
418 शेख बुशरा अिमन Mी. िशवाजी िव�ा. व 0यु कॉलेज, नसरापूर 11.03.003 C085992C085992C085992C085992 ताय)वांदो िजPहा तृतीय 05
419 चौधरी अमृता साहेबराव माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020358C020358C020358C020358 डॉजबॉल िजPहा तृतीय 05
420 भालेराव ��ा महkl माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020482C020482C020482C020482 डॉजबॉल िजPहा तृतीय 05
421 च%धे सेजल कैलास माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020450C020450C020450C020450 डॉजबॉल िजPहा तृतीय 05
422 चौधरी करीना नेमाराम माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020456C020456C020456C020456 डॉजबॉल िजPहा तृतीय 05
423 गोडांबे काजल िदलीप माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020449C020449C020449C020449 डॉजबॉल िजPहा तृतीय 05
424 शेखावत ईeर कुपYसग माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020435C020435C020435C020435 डॉजबॉल िजPहा तृतीय 05
425 घोलप अपूव[ मा{ती माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020489C020489C020489C020489 डॉजबॉल िजPहा तृतीय 05
426 Yशदे िदवेश दीपक माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020615C020615C020615C020615 डॉजबॉल िजPहा तृतीय 05
427 गायकवाड रोहन अशोक माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020630C020630C020630C020630 डॉजबॉल िजPहा तृतीय 05
428 मंचकेर संकPप िवराज माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020496C020496C020496C020496 डॉजबॉल िजPहा तृतीय 05
429 कडू ओंकार संतोष माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020347C020347C020347C020347 डॉजबॉल िजPहा तृतीय 05
430 खामकर तिनRक िवनायक माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020472C020472C020472C020472 डॉजबॉल िजPहा तृतीय 05
431 आरगे अथव[ िमYलद माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020490C020490C020490C020490 डॉजबॉल िजPहा तृतीय 05

िवजय संतान           
िजPहा �ीडा अिधकारी, पुणे .
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432 काळे तेजस पु{षोiम माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020344C020344C020344C020344 डॉजबॉल िजPहा तृतीय 05
433 देशपांडे शौनक महेश माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020502C020502C020502C020502 डॉजबॉल िजPहा तृतीय 05
434 सातपुते सेजल रमेश माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020451C020451C020451C020451 कब�ी िजPहा Bsदतीय 05
435 सैनी रोशन रामकरण माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020361C020361C020361C020361 कब�ी िजPहा Bsदतीय 05
436 शेलार �ाज)ता सूय[कांत माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020448C020448C020448C020448 कब�ी िजPहा Bsदतीय 05
437 मोहळकर MIा गोरख माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020419C020419C020419C020419 कब�ी िजPहा Bsदतीय 05
438 पवार शुभम शरद माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020401C020401C020401C020401 कु�ती िजPहा तृतीय 05
439 पाठक िवराज महेश माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020352C020352C020352C020352 योगासन िजPहा सहावा 0
440 गायकवाड अिभजीत लहू माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020411C020411C020411C020411 �ो बॉल िजPहा Bsदतीय 05
441 कडू आरती संतोष माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020424C020424C020424C020424 �ो बॉल िवभाग तृतीय 10
442 तेरदाळ तेजMी गु{राज माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020377C020377C020377C020377 �ो बॉल िवभाग तृतीय 10
443 मािझरे हेमांगी मदन माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020365C020365C020365C020365 �ो बॉल िवभाग तृतीय 10
444 हारपुडे सोिनया लालचदं माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020474C020474C020474C020474 �ो बॉल िवभाग तृतीय 10
445 वाPहेकर ऋतुजा राजाराम माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020522C020522C020522C020522 �ो बॉल िवभाग तृतीय 10
446 मंचकेर समृIी िवराज माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020495C020495C020495C020495 �ो बॉल िवभाग तृतीय 10
447 पाRटे Mुितका राजू माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020519C020519C020519C020519 �ो बॉल िवभाग तृतीय 10
448 मालुसरे वैRणवी �वीण माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020351C020351C020351C020351 �ो बॉल िवभाग तृतीय 10
449 उभे िसIी िवकास माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020425C020425C020425C020425 �ो बॉल िवभाग तृतीय 10
450 आहेर सािनका बाळासाहेब माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020348C020348C020348C020348 �ो बॉल िवभाग तृतीय 10
451 आमकर �थमेश आनंद माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020402C020402C020402C020402 �ो बॉल िवभाग तृतीय 10
452 मोिहते िशवम शेखर माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020524C020524C020524C020524 �ो बॉल िवभाग तृतीय 10
453 चौधरी ऋिषकेश सुिनल माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020488C020488C020488C020488 �ो बॉल िवभाग तृतीय 10
454 गsहाळकर �िचतेश संजय माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020481C020481C020481C020481 �ो बॉल िवभाग तृतीय 10
455 दाबेकर दुव�श सुधीर माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020492C020492C020492C020492 �ो बॉल िवभाग तृतीय 10
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456 ढमाले रोिहत मुकेश माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020417C020417C020417C020417 �ो बॉल िवभाग तृतीय 10
457 तांदळे महेश भागवत माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020407C020407C020407C020407 �ो बॉल िवभाग तृतीय 10
458 बो{डे आकाश �ानदेव माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020498C020498C020498C020498 �ो बॉल िवभाग तृतीय 10
459 दाभाडे मानव रमेश माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020693C020693C020693C020693 �ो बॉल िवभाग तृतीय 10
460 कंधारे साJी िमलन माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११ .११ .०७२ C020354C020354C020354C020354 डॉजबॉल रा0य तृतीय 15
461 Yशदे तनया राजkl माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११.११.०७२ C020382C020382C020382C020382 डॉजबॉल राRdीय तृतीय 20
462 दळवी यशराज संतोष माईस[ Mी संत �ानेeर माLयिमक िव�ालय, पुणे ४११ ०३८ ११.११.०७२ C020370C020370C020370C020370 लॉन टेिनस राRdीय सहभाग 15
463 Mावणी जयkl राणे िव�ािनकेतन �कूल, टाटा मोटस[, Yपपरी 11.16.037 C063066C063066C063066C063066 मैदानी �पध
 रा0य सहभाग 12
464 साJी �िवणचlं पाटील िव�ािनकेतन �कूल, टाटा मोटस[, Yपपरी 11.16.037 C063135C063135C063135C063135 मैदानी �पध
 रा0य सहभाग 12
465 िनकीता बाळासाहेब पडवळ हुताEमा बाबु गेनू िव�ालय, महाळुंगे पडवळ 11.01.003 C102440C102440C102440C102440 मैदानी �पध
 रा0य सहभाग 12
466 गंगो�ी आनंद िचखले हुताEमा बाबु गेनू िव�ालय, महाळुंगे पडवळ 11.01.003 C102246C102246C102246C102246 कब�ी िजPहा िDतीय 05
467 मोरे सं�ाम बाळासाहेब माईस[ िवeशांती गुqकूल �कूल, पुणे 11.11.071 C020937C020937C020937C020937 डॉज-बॉल िजPहा  �थम 05
468 च�ा  आिदEय राजशे माईस[ िवeशांती गुqकूल �कूल, पुणे 11.11.071 C021058C021058C021058C021058 डॉज-बॉल िजPहा  �थम 05
469 गायकवाड अथव[ शामराव माईस[ िवeशांती गुqकूल �कूल, पुणे 11.11.071 C020975C020975C020975C020975 डॉज-बॉल िजPहा  �थम 05
470 ठ%बरे सािहल अिनल माईस[ िवeशांती गुqकूल �कूल, पुणे 11.11.071 C020929C020929C020929C020929 डॉज-बॉल िजPहा  �थम 05
471 परदेशी कौ�तुभ अजु[न माईस[ िवeशांती गुqकूल �कूल, पुणे 11.11.071 C020843C020843C020843C020843 डॉज-बॉल िजPहा  �थम 05
472 आहेर नैितक गणेश माईस[ िवeशांती गुqकूल �कूल, पुणे 11.11.071 C021005C021005C021005C021005 डॉज-बॉल िजPहा  �थम 05
473 शे�ी सं�ीत चlंहास माईस[ िवeशांती गुqकूल �कूल, पुणे 11.11.071 C021025C021025C021025C021025 �ो-बॉल िजPहा  तृतीय 05
474 पाटील Mीनाथ सुनील माईस[ िवeशांती गुqकूल �कूल, पुणे 11.11.071 C020879C020879C020879C020879 �ो-बॉल िजPहा  तृतीय 05
475 जरंडे हष[ अिवनाश माईस[ िवeशांती गुqकूल �कूल, पुणे 11.11.071 C021032C021032C021032C021032 �ो-बॉल िजPहा  तृतीय 05
476 काळे आिदEय राजशे माईस[ िवeशांती गुqकूल �कूल, पुणे 11.11.071 C020924C020924C020924C020924 �ो-बॉल िजPहा  तृतीय 05
477 पोकळे तिनRक बाळासाहेब माईस[ िवeशांती गुqकूल �कूल, पुणे 11.11.071 C020994C020994C020994C020994 �ो-बॉल िजPहा  तृतीय 05
478 कामठे काuतक सुनील माईस[ िवeशांती गुqकूल �कूल, पुणे 11.11.071 C020905C020905C020905C020905 �ो-बॉल िजPहा  तृतीय 05
479 घोरपडे वैRणव दीपक माईस[ िवeशांती गुqकूल �कूल, पुणे 11.11.071 C020930C020930C020930C020930 �ो-बॉल िजPहा  तृतीय 05
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480 चौधरी अिनता �काश माईस[ िवeशांती गुqकूल �कूल, पुणे 11.11.071 C020946C020946C020946C020946 �ो-बॉल िजPहा  तृतीय 05
481 काळोखे �िणता रामचlं माईस[ िवeशांती गुqकूल �कूल, पुणे 11.11.071 C020947C020947C020947C020947 �ो-बॉल िजPहा  तृतीय 05
482 सोनावणे ईeरी भरत माईस[ िवeशांती गुqकूल �कूल, पुणे 11.11.071 C021047C021047C021047C021047 �ो-बॉल िजPहा  तृतीय 05
483 हुलावळे आय[ िवजय माईस[ िवeशांती गुqकूल �कूल, पुणे 11.11.071 C021036C021036C021036C021036 �ो-बॉल िजPहा  �थम 05
484 कुडले साJी संजय माईस[ िवeशांती गुqकूल �कूल, पुणे 11.11.071 C020862C020862C020862C020862 ताय)वांडो िजPहा  िDतीय 05
485 घ%गडे सुयश उमेश माईस[ िवeशांती गुqकूल �कूल, पुणे 11.11.071 C021065C021065C021065C021065  बा�केट-बॉल िजPहा   तृतीय 05
486 िभलारे अिभषेक यशवंत माईस[ िवeशांती गुqकूल �कूल, पुणे 11.11.071 C020981C020981C020981C020981 कु�ती िजPहा   तृतीय 05
487 कुलकण� Mीया गजkl माईस[ िवeशांती गुqकूल �कूल, पुणे 11.11.071 C020985C020985C020985C020985 डॉज-बॉल रा0य सहभाग 12
488 वाघ िदशा पांडुरंग माईस[ िवeशांती गुqकूल �कूल, पुणे 11.11.071 C020809C020809C020809C020809 डॉज-बॉल रा0य सहभाग 12
489 त%डे �वराली बाळू माईस[ िवeशांती गुqकूल �कूल, पुणे 11.11.071 C020933C020933C020933C020933 डॉज-बॉल रा0य सहभाग 12
490 िभलारे समृIी शिशकांत माईस[ िवeशांती गुqकूल �कूल, पुणे 11.11.071 C021015C021015C021015C021015 डॉज-बॉल रा0य सहभाग 12
491 कदम कोमल �शांत माईस[ िवeशांती गुqकूल �कूल, पुणे 11.11.071 C020873C020873C020873C020873 डॉज-बॉल रा0य सहभाग 12
492 िनवेकर वैRणवी शिशकांत माईस[ िवeशांती गुqकूल �कूल, पुणे 11.11.071 C020993C020993C020993C020993 डॉज-बॉल रा0य सहभाग 12
493 Mुती आनंदराव कदम अPफो/सो हाय�कूल, काळेवाडी, Yपपरी 11.16.063 C058786C058786C058786C058786 कराटे िजPहा तृतीय 05
494 तानीषा शफी खान अPफो/सो हाय�कूल, काळेवाडी, Yपपरी 11.16.063 C058571C058571C058571C058571 लॉनटेिनस िजPहा तृतीय 05
495 धनMी संदीप भांदीगरे अPफो/सो हाय�कूल, काळेवाडी, Yपपरी 11.16.063 C058424C058424C058424C058424 कराटे िवभाग तृतीय 10
496 रोहरा खुशी सितश अPफो/सो हाय�कूल, काळेवाडी, Yपपरी 11.16.063 C058586C058586C058586C058586 रोलबॉल रा0य तृतीय 15
497 मृणाल Mीकांत माळवे अPफो/सो हाय�कूल, काळेवाडी, Yपपरी 11.16.063 C058684C058684C058684C058684 रोलबॉल रा0य तृतीय 15
498 पांचाळ भावना शेषराव अPफो/सो हाय�कूल, काळेवाडी, Yपपरी 11.16.063 C058515C058515C058515C058515 रोलबॉल रा0य तृतीय 15
499 तिनRका सुनील Yसह अPफो/सो हाय�कूल, काळेवाडी, Yपपरी 11.16.063 C058772C058772C058772C058772 �केYटग राRdीय �थम 20
500 कोहीनकर आिदEय अिनल Mी. नागेeर िव�ालय, मोशी 11.05.016 C072663C072663C072663C072663 िकक बॉ�)सग राRdीय �थम 20
501 सं�ाम नमेश बाबर सरहद �कूल, गुजरवाडी 11.11.150 C016593C016593C016593C016593 कु�ती िवभाग िDतीय 10
502 हष[ माने डॉन बॉ�को हाय�कूल 11.15.065 C035772C035772C035772C035772 कराटे िजPहा िDतीय 05
503 वाघ �िवण आिदनाथ जयYहद हाय�कूल, Yपपरी -17 11.16.002 C057510C057510C057510C057510 िकक बॉ�)सग राRdीय �थम 20
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504 साळुंके साई सुय[कांत जयYहद हाय�कूल, Yपपरी -17 11.16.002 C057409C057409C057409C057409 कराटे राRdीय �थम 20
505 पवार �थमेश नरेश जयYहद हाय�कूल, Yपपरी -17 11.16.002 C057378C057378C057378C057378 बॉ�)सग िवभाग िDतीय 10
506 भरेकर वेदांत िवजय जयYहद हाय�कूल, Yपपरी -17 11.16.002 C057298C057298C057298C057298 कराटे िवभाग िDतीय 10
507 धरमानी �ेरणा िवनेश जयYहद हाय�कूल, Yपपरी -17 11.16.002 C057872C057872C057872C057872 िज4नॅB�ट)स िजPहा �थम 05
508 वनवे अथव[ अिनल जयYहद हाय�कूल, Yपपरी -17 11.16.002 C057594C057594C057594C057594 ि�केट िजPहा तृतीय 05
509 गौड सुरज बाबुराव जयYहद हाय�कूल, Yपपरी -17 11.16.002 C057112C057112C057112C057112 ि�केट िजPहा तृतीय 05
510 कुंदनानी िहमांशु मनोज जयYहद हाय�कूल, Yपपरी -17 11.16.002 C057843C057843C057843C057843 ि�केट िजPहा तृतीय 05
511 गावडे सृRटी गणेश जयYहद हाय�कूल, Yपपरी -17 11.16.002 C057681C057681C057681C057681 कराटे िजPहा िDतीय 05
512 िभसे जागृती धनंजय जयYहद हाय�कूल, Yपपरी -17 11.16.002 C057684C057684C057684C057684 �ो बॉल िजPहा तृतीय 05
513 िशक�  िशवानी सुिधर जयYहद हाय�कूल, Yपपरी -17 11.16.002 C057689C057689C057689C057689 �ो बॉल िजPहा तृतीय 05
514 गायकवाड वैRणवी सEयवान जयYहद हाय�कूल, Yपपरी -17 11.16.002 C057439C057439C057439C057439 �ो बॉल िजPहा तृतीय 05
515 खे� ेसिमJा दशरथ जयYहद हाय�कूल, Yपपरी -17 11.16.002 C057424C057424C057424C057424 �ो बॉल िजPहा तृतीय 05
516 हाडके आरती अंबादास जयYहद हाय�कूल, Yपपरी -17 11.16.002 C0057110C0057110C0057110C0057110 �ो बॉल िजPहा तृतीय 05
517 गावडे हष[दा नवनाथ िव.�.िव. /यू बाल िवकास मंिदर, बारामती 11.02.022 C111772C111772C111772C111772 कराटे रा0य िDतीय 15
518 गोवेकर Mावणी एकनाथ च.ंबा.तुपे साधना क/या िव�ालय, हडपसर 11.15.006 C047301C047301C047301C047301 बॉल बॅडYमटन िजPहा �थम 05
519 वाघमारे ि�या राजशे च.ंबा.तुपे साधना क/या िव�ालय, हडपसर 11.15.006 C047668C047668C047668C047668 कब�ी िजPहा िDतीय 05
520 कदम eेता �भाकर च.ंबा.तुपे साधना क/या िव�ालय, हडपसर 11.15.006 C047705C047705C047705C047705 कराटे िजPहा तृतीय 05
521 अxदुल हमीद सपनशेख अँ_लो उदू[ बॉईज हाय�कूल, पुणे 11.15.003 C027915C027915C027915C027915 र_बी रा0य सहभाग 12
522 मोह4मद अनस मु�ताक शेख अँ_लो उदू[ बॉईज हाय�कूल, पुणे 11.15.003 C027921C027921C027921C027921 र_बी रा0य सहभाग 12
523 वांगी सैफन हमजु अँ_लो उदू[ बॉईज हाय�कूल, पुणे 11.15.003 C027932C027932C027932C027932 र_बी रा0य सहभाग 12
524 हष[दा शरद गqड नवीन समथ[ िव�ालय, पुणे 11.09.003 C079461C079461C079461C079461 वेटिलnटOग रा0य िDतीय 15
525 Yसग �नेहा गोरख पीसीएमसी �ीडा �बोिधनी 11.16.119 C070865C070865C070865C070865 खो खो  िजPहा �थम 05
526 पवार गीता कैलास पीसीएमसी �ीडा �बोिधनी 11.16.119 C070866C070866C070866C070866 कब�ी िजPहा तृतीय 05
527 ब%lे िकरण जानकीराम पीसीएमसी �ीडा �बोिधनी 11.16.119 C070886C070886C070886C070886 खो खो िजPहा �थम 05
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528 साळुंके �ितक अजय पीसीएमसी �ीडा �बोिधनी 11.16.119 C070904C070904C070904C070904 मैदानी िजPहा िDतीय 05
529 कk lे भा_यMी िकसन पीसीएमसी �ीडा �बोिधनी 11.16.119 C070937C070937C070937C070937 मैदानी िजPहा िDतीय 05
530 कडूसकर च�ैाली दiा�य पीसीएमसी �ीडा �बोिधनी 11.16.119 C070941C070941C070941C070941 मैदानी िजPहा िDतीय 05
531 मारणे �थमेश दiा�य पीसीएमसी �ीडा �बोिधनी 11.16.119 C070945C070945C070945C070945 मैदानी िजPहा �थम 05
532 थोरात मोिनका िभमराव पीसीएमसी �ीडा �बोिधनी 11.16.119 C070963C070963C070963C070963 कब�ी िजPहा तृतीय 05
533 राठोड सुिनल िहरामण पीसीएमसी �ीडा �बोिधनी 11.16.119 C070966C070966C070966C070966 मैदानी िजPहा �थम 05
534 साळवे अिeनी बाबासाहेब पीसीएमसी �ीडा �बोिधनी 11.16.119 C070971C070971C070971C070971 कब�ी िजPहा तृतीय 05
535 सासने योिगता अजय पीसीएमसी �ीडा �बोिधनी 11.16.119 C070981C070981C070981C070981 खो खो िजPहा �थम 05
536 Yशदे िनिकता लाला पीसीएमसी �ीडा �बोिधनी 11.16.119 C070983C070983C070983C070983 मैदानी िजPहा िDतीय 05
537 मुजािहद सालीया चाँद पीसीएमसी �ीडा �बोिधनी 11.16.119 C071008C071008C071008C071008 कब�ी िजPहा तृतीय 05
538 यंकुळे संदेश बाळासाहेब पीसीएमसी �ीडा �बोिधनी 11.16.119 C071017C071017C071017C071017 मैदानी िजPहा �थम 05
539 साळुंके िवशाल िवलास पीसीएमसी �ीडा �बोिधनी 11.16.119 C071050C071050C071050C071050 मैदानी िजPहा �थम 05
540 पडूळ गाय�ी रYवl पीसीएमसी �ीडा �बोिधनी 11.16.119 C071065C071065C071065C071065 बॉ�)सग िजPहा तृतीय 05
541 जाधव िदsया रामदास पीसीएमसी �ीडा �बोिधनी 11.16.119 C071084C071084C071084C071084 मैदानी िजPहा िDतीय 05
542 िवeकम
 िसकेश संतोष पीसीएमसी �ीडा �बोिधनी 11.16.119 C070870C070870C070870C070870 कब�ी िवभाग तृतीय 10
543 घवाळे माधुरी वसंत पीसीएमसी �ीडा �बोिधनी 11.16.119 C070918C070918C070918C070918 मैदानी िवभाग तृतीय 10
544 स�यद सोयल यासीन पीसीएमसी �ीडा �बोिधनी 11.16.119 C070925C070925C070925C070925 कब�ी िवभाग तृतीय 10
545 नरळे रवीना Mीरंग पीसीएमसी �ीडा �बोिधनी 11.16.119 C070969C070969C070969C070969 मैदानी िवभाग िDतीय 10
546 पायगुडे आिदती संतोष पीसीएमसी �ीडा �बोिधनी 11.16.119 C070986C070986C070986C070986 बॉ�)सग िवभाग तृतीय 10
547 सEवधीर नंदीनी पोपट पीसीएमसी �ीडा �बोिधनी 11.16.119 C071016C071016C071016C071016 बॉ�)सग िवभाग तृतीय 10
548 कदम उमा राजkl पीसीएमसी �ीडा �बोिधनी 11.16.119 C071037C071037C071037C071037 मैदानी िवभाग तृतीय 10
549 पवार गणेश संतोष पीसीएमसी �ीडा �बोिधनी 11.16.119 C071047C071047C071047C071047 बॉ�)सग िवभाग िDतीय 10
550 उमाप ि�या सुिनल पीसीएमसी �ीडा �बोिधनी 11.16.119 C070863C070863C070863C070863 बॉ�)सग रा0य तृतीय 15
551 अRटेकर सािहल राजू पीसीएमसी �ीडा �बोिधनी 11.16.119 C070875C070875C070875C070875 कब�ी रा0य िDतीय 15
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552 ग%डे मंगेश ध%डीराम पीसीएमसी �ीडा �बोिधनी 11.16.119 C070928C070928C070928C070928 मैदानी रा0य सहभाग 12
553 माटे गणेश राजkl पीसीएमसी �ीडा �बोिधनी 11.16.119 C070938C070938C070938C070938 कब�ी रा0य िDतीय 15
554 गवई �िशक सुधाकर पीसीएमसी �ीडा �बोिधनी 11.16.119 C070951C070951C070951C070951 कब�ी रा0य तृतीय  15
555 शेख सािहल अ/वर पीसीएमसी �ीडा �बोिधनी 11.16.119 C070965C070965C070965C070965 कब�ी रा0य िDतीय 15
556 सासने योिगराज अजय पीसीएमसी �ीडा �बोिधनी 11.16.119 C070972C070972C070972C070972 कब�ी रा0य तृतीय  15
557 गायकवाड मानसी िकसन पीसीएमसी �ीडा �बोिधनी 11.16.119 C071023C071023C071023C071023 वुशू रा0य तृतीय 15
558 गुजराथी िमताली मंगेश एस पी एम इं_लीश िमडीयम �कूल, पुणे 11.11.086 C012441C012441C012441C012441 बा�केटबॉल िजPहा तृतीय 05
559 िलमये र�मी रYवl एस पी एम इं_लीश िमडीयम �कूल, पुणे 11.11.086 C012423C012423C012423C012423 बा�केटबॉल िजPहा तृतीय 05
560 शहा आिदती आशय एस पी एम इं_लीश िमडीयम �कूल, पुणे 11.11.086 C012383C012383C012383C012383 बा�केटबॉल िजPहा तृतीय 05
561 फाटक आिदती तेजस एस पी एम इं_लीश िमडीयम �कूल, पुणे 11.11.086 C012523C012523C012523C012523 बा�केटबॉल िजPहा तृतीय 05
562 साबणे िरIी सिचन एस पी एम इं_लीश िमडीयम �कूल, पुणे 11.11.086 C012411C012411C012411C012411 बा�केटबॉल िजPहा तृतीय 05
563 कुलकण� सािनका शशांक एस पी एम इं_लीश िमडीयम �कूल, पुणे 11.11.086 C012399C012399C012399C012399 बा�केटबॉल िजPहा तृतीय 05
564 घनवट हष[दा समीर एस पी एम इं_लीश िमडीयम �कूल, पुणे 11.11.086 C012515C012515C012515C012515 बा�केटबॉल िजPहा तृतीय 05
565 �ितिनधी यशोवध[न आिदEय एस पी एम इं_लीश िमडीयम �कूल, पुणे 11.11.086 C012395C012395C012395C012395 बॅडYमटन िजPहा तृतीय 05
566 स�े मोिहत महेश एस पी एम इं_लीश िमडीयम �कूल, पुणे 11.11.086 C012520C012520C012520C012520 बॅडYमटन िजPहा तृतीय 05
567 �भणुे नेहल यशोधन एस पी एम इं_लीश िमडीयम �कूल, पुणे 11.11.086 C012495C012495C012495C012495 बॅडYमटन िजPहा तृतीय 05
568 जोशी िसया �णेश एस पी एम इं_लीश िमडीयम �कूल, पुणे 11.11.086 C012388C012388C012388C012388 बुिIबळ िवभाग सहभाग 05
569 शहा नृता सौिम� एस पी एम इं_लीश िमडीयम �कूल, पुणे 11.11.086 C012485C012485C012485C012485 बॉ�)सग राRdीय �थम 20
570 रणYसग अंिकत रYवl कमलनयन बजाज �कूल, एमआयडीसी, Yचचवड 11.16.025 CCCC०६३०११ ०६३०११ ०६३०११ ०६३०११ बा�केटबॉल रा0य िDतीय 15
571 कटारे आयुष कPयाण कमलनयन बजाज �कूल, एमआयडीसी, Yचचवड 11.16.025 CCCC०६३०१९०६३०१९०६३०१९०६३०१९ बा�केटबॉल रा0य �थम 15
572 वसवाड पुRकर महेश कमलनयन बजाज �कूल, एमआयडीसी, Yचचवड 11.16.025 CCCC०६३१४००६३१४००६३१४००६३१४० बा�केटबॉल रा0य िDतीय 15
573 देवळे �ितक �दीप कमलनयन बजाज �कूल, एमआयडीसी, Yचचवड 11.16.025 CCCC०६३०१००६३०१००६३०१००६३०१० बा�केटबॉल रा0य िDतीय 15
574 जोशी उमंग अमेय कमलनयन बजाज �कूल, एमआयडीसी, Yचचवड 11.16.025 CCCC०६३११३०६३११३०६३११३०६३११३ बा�केटबॉल रा0य िDतीय 15
575 चौधरी सुयश जयेश कमलनयन बजाज �कूल, एमआयडीसी, Yचचवड 11.16.025 CCCC०६३०२२०६३०२२०६३०२२०६३०२२ बा�केटबॉल रा0य िDतीय 15
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576 रो�ी)स रेचल केPवीन कमलनयन बजाज �कूल, एमआयडीसी, Yचचवड 11.16.025 CCCC०६३२१६०६३२१६०६३२१६०६३२१६ बा�केटबॉल रा0य सहभाग 12
577 आटोळे वैRणवी िवजय कमलनयन बजाज �कूल, एमआयडीसी, Yचचवड 11.16.025 CCCC०६३१४२०६३१४२०६३१४२०६३१४२ बा�केटबॉल रा0य सहभाग 12
578 होले {जतेा संिदप कमलनयन बजाज �कूल, एमआयडीसी, Yचचवड 11.16.025 CCCC०६३०४१०६३०४१०६३०४१०६३०४१ बा�केटबॉल रा0य सहभाग 12
579 भारDाज रवनीत कौर जसपाल Yसग कमलनयन बजाज �कूल, एमआयडीसी, Yचचवड 11.16.025 CCCC०६३०३३०६३०३३०६३०३३०६३०३३ बा�केटबॉल रा0य सहभाग 12
580 चतुर िच/मय संजय कमलनयन बजाज �कूल, एमआयडीसी, Yचचवड 11.16.025 CCCC०६३२०३०६३२०३०६३२०३०६३२०३ बा�केटबॉल रा0य सहभाग 12
581 िनकम संकेत सिचन कमलनयन बजाज �कूल, एमआयडीसी, Yचचवड 11.16.025 C C C C ०६३००६०६३००६०६३००६०६३००६ बा�केटबॉल राRdीय सहभाग 15
582 मुनोत अिनश िदनेश कमलनयन बजाज �कूल, एमआयडीसी, Yचचवड 11.16.025 CCCC०६३००७०६३००७०६३००७०६३००७ बा�केटबॉल राRdीय सहभाग 15
583 MीMीमाळ कोमल अशोक अिभनव िव�ालय हाय. कव� रोड, पुणे 11.11.045 C010821C010821C010821C010821 ताय) वांदो िजPहा िDतीय 05
584 घोलबा समृIी िकशोर अिभनव िव�ालय हाय. कव� रोड, पुणे 11.11.045 C011099C011099C011099C011099 जलतरण रा0य तृतीय 15
585 अच[ना मयुरेश �भणुे आमृता िव�ालयम, यमुनानगर िनगडी 11.16.097 C063867C063867C063867C063867 फुटबॉल िजPहा िDतीय 05
586 �वnनज संजय घाडगे आमृता िव�ालयम, यमुनानगर िनगडी 11.16.097 C063847C063847C063847C063847 फुटबॉल िजPहा िDतीय 05
587 सािहल राहुल लुनावत आमृता िव�ालयम, यमुनानगर िनगडी 11.16.097 C063796C063796C063796C063796 फुटबॉल िजPहा िDतीय 05
588 पराग राजkl इंगळे आमृता िव�ालयम, यमुनानगर िनगडी 11.16.097 C063774C063774C063774C063774 फुटबॉल िजPहा िDतीय 05
589 अवंती िदपक मोरे आमृता िव�ालयम, यमुनानगर िनगडी 11.16.097 C063804C063804C063804C063804 टेिन)वाईट िजPहा तृतीय 05
590 अंिकता सितष अनारसे आमृता िव�ालयम, यमुनानगर िनगडी 11.16.097 C063825C063825C063825C063825 टेिन)वाईट िजPहा तृतीय 05
591 अंजली आकाश झगडे आमृता िव�ालयम, यमुनानगर िनगडी 11.16.097 C063735C063735C063735C063735 टेिन)वाईट िजPहा तृतीय 05
592 मृणाल संतोष ठ)कर आमृता िव�ालयम, यमुनानगर िनगडी 11.16.097 C063834C063834C063834C063834 हॅ/डबॉल िजPहा �थम 05
593 वैदेही हिरष भ%गे आमृता िव�ालयम, यमुनानगर िनगडी 11.16.097 C063764C063764C063764C063764 हॅ/डबॉल िजPहा �थम 05
594 सािनका िव�ल इंगळे आमृता िव�ालयम, यमुनानगर िनगडी 11.16.097 C063821C063821C063821C063821 टेिन)वाईट िजPहा िDतीय 05
595 Mेया बसगोडा sहनावर आमृता िव�ालयम, यमुनानगर िनगडी 11.16.097 C063719C063719C063719C063719 ताय) वांदो िजPहा �थम 05
596 रोिहत एकनाथ रणावडे आमृता िव�ालयम, यमुनानगर िनगडी 11.16.097 C063845C063845C063845C063845 सु`तो फुटबॉल िजPहा िDतीय 05
597 आिदEय कमलेश तावडे आमृता िव�ालयम, यमुनानगर िनगडी 11.16.097 C063900C063900C063900C063900 सु`तो फुटबॉल िजPहा िDतीय 05
598 पौरस िवeनाथ परब आमृता िव�ालयम, यमुनानगर िनगडी 11.16.097 C063751C063751C063751C063751 सु`तो फुटबॉल िजPहा िDतीय 05
599 दरवडे साई Mीकांत िव�ानंदभवन हाय�कूल, िनगडी, पुणे 11.16.036 C063339C063339C063339C063339 रोलर �केYटग िजPहा तृतीय 05
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600 जनै पJल िकशोर िव�ानंदभवन हाय�कूल, िनगडी, पुणे 11.16.036 C063348C063348C063348C063348 कराटे िजPहा �थम 05
601 िनकम अनघा राजाराम िव�ानंदभवन हाय�कूल, िनगडी, पुणे 11.16.036 C063428C063428C063428C063428 कराटे िजPहा िDतीय 05
602 घोरपडे Mीराज िनतीन िव�ानंदभवन हाय�कूल, िनगडी, पुणे 11.16.036 C063467C063467C063467C063467 नेटबॉल िजPहा िDतीय 05
603 महाजन िवपुल संजय िव�ानंदभवन हाय�कूल, िनगडी, पुणे 11.16.036 C063576C063576C063576C063576 नेटबॉल िजPहा िDतीय 05
604 कुलकण� यशोधन  अिनल िव�ानंदभवन हाय�कूल, िनगडी, पुणे 11.16.036 C063383C063383C063383C063383 नेटबॉल िजPहा िDतीय 05
605 सुतार आिदEय सितश िव�ानंदभवन हाय�कूल, िनगडी, पुणे 11.16.036 C063693C063693C063693C063693 नेटबॉल िजPहा िDतीय 05
606 पुनािमया आयुष नरेश िव�ानंदभवन हाय�कूल, िनगडी, पुणे 11.16.036 C063675C063675C063675C063675 नेटबॉल िजPहा िDतीय 05
607 चsहाण राहुल रमेश िव�ानंदभवन हाय�कूल, िनगडी, पुणे 11.16.036 C063470C063470C063470C063470 नेटबॉल िजPहा िDतीय 05
608 कुमार काuतक सुमन िव�ानंदभवन हाय�कूल, िनगडी, पुणे 11.16.036 C063535C063535C063535C063535 नेटबॉल िजPहा िDतीय 05
609 जगताप ऋतुजा रYवl िव�ानंदभवन हाय�कूल, िनगडी, पुणे 11.16.036 C063668C063668C063668C063668 नेटबॉल िजPहा तृतीय 05
610 घोबाळे कqणा नागेश िव�ानंदभवन हाय�कूल, िनगडी, पुणे 11.16.036 C063593C063593C063593C063593 नेटबॉल िजPहा तृतीय 05
611 बkडाळे नेहा गुणवंत िव�ानंदभवन हाय�कूल, िनगडी, पुणे 11.16.036 C063426C063426C063426C063426 नेटबॉल िजPहा �थम 05
612 Yशदे साJी संतोष िव�ानंदभवन हाय�कूल, िनगडी, पुणे 11.16.036 C063618C063618C063618C063618 नेटबॉल िजPहा तृतीय 05
613 इंदुलकर सिमJा िव�ाधर िव�ानंदभवन हाय�कूल, िनगडी, पुणे 11.16.036 C0635598C0635598C0635598C0635598 नेटबॉल िजPहा तृतीय 05
614 चाफेकर सुक/या मंदार िव�ानंदभवन हाय�कूल, िनगडी, पुणे 11.16.036 C063632C063632C063632C063632 नेटबॉल िजPहा तृतीय 05
615 वायकाळे िरतीका िनतीन िव�ानंदभवन हाय�कूल, िनगडी, पुणे 11.16.036 C063657C063657C063657C063657 नेटबॉल िजPहा तृतीय 05
616 घोबाळे अनुRका िदनेश िव�ानंदभवन हाय�कूल, िनगडी, पुणे 11.16.036 C063677C063677C063677C063677 नेटबॉल िजPहा तृतीय 05
617 कांटे अनुRका आिशष िव�ानंदभवन हाय�कूल, िनगडी, पुणे 11.16.036 C063403C063403C063403C063403 नेटबॉल िजPहा तृतीय 05
618 िहराणी िदप अPपेश िव�ानंदभवन हाय�कूल, िनगडी, पुणे 11.16.036 C063573C063573C063573C063573 बॉल बॅडYमटन िजPहा तृतीय 05
619 पाटील सृRटी पृ�वीराज िव�ानंदभवन हाय�कूल, िनगडी, पुणे 11.16.036 C063630C063630C063630C063630 फुटबॉल िजPहा तृतीय 05
620 बावधनकर गौरव �काश िव�ानंदभवन हाय�कूल, िनगडी, पुणे 11.16.036 C063307C063307C063307C063307 नेटबॉल िजPहा िDतीय 05
621 लोहार Mेयश मिनकांत िव�ानंदभवन हाय�कूल, िनगडी, पुणे 11.16.036 C063699C063699C063699C063699 नेटबॉल िजPहा िDतीय 05
622 दळवी अिशतोष यश िनम[ल बैथनी हाय�कुल 11.16.062 C058791C058791C058791C058791 बा�केटबॉल िजPहा तृतीय 05
623 गायकवाड ओम  एन. िनम[ल बैथनी हाय�कुल 11.16.062 C058432C058432C058432C058432 बॉ)सOग िजPहा िDतीय 05
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624 बनकर महkl िनम[ल बैथनी हाय�कुल 11.16.062 C058542C058542C058542C058542 कु�ती िजPहा तृतीय 05
625 जोशी ऐeय
 िजतkl भारती िव�ाभवन सुलोचना शाळा 11.11.104 C008997C008997C008997C008997 हॉलीबॉल िजPहा तृतीय 05
626 रावल MLदा िशरीष भारती िव�ाभवन सुलोचना शाळा 11.11.104 C008870C008870C008870C008870 हॉलीबॉल िजPहा तृतीय 05
627 बारणे िरया सुिनल भारती िव�ाभवन सुलोचना शाळा 11.11.104 C008826C008826C008826C008826 हॉलीबॉल िजPहा तृतीय 05
628 नाईक अिनषा परेश भारती िव�ाभवन सुलोचना शाळा 11.11.104 C008890C008890C008890C008890 हॉलीबॉल िजPहा तृतीय 05
629 कuणक अ�ेषा अभय भारती िव�ाभवन सुलोचना शाळा 11.11.104 C008925C008925C008925C008925 हॉलीबॉल िजPहा तृतीय 05
630 ओम जयदीप देशमुख भारती िव�ाभवन सुलोचना शाळा 11.11.104 C008927C008927C008927C008927 कराटे िवभाग िDतीय 10
631 सािहल अशोक सांडभोर के टी ई एस इंB_लश मेडीयम �कुल 11.08.047 C097076C097076C097076C097076 तलवारबाजी िजPहा �थम 05
632 घोरपडे राजनंिदनी नेताजी संत साई हाय�कुल 11.16.072 C075937C075937C075937C075937 Yककबॉ)सOग राRdीय �थम 20
633 मkगडे आथव[ गोरख संत साई हाय�कुल 11.16.072 76042760427604276042 ताय)वांदो िजPहा तृतीय 05
634 कदम गौरी एकनाथ संत साई हाय�कुल 11.16.072 76075760757607576075 टेबल टेिनस िजPहा �थम 05
635 लांडगे सािनका अिनल संत साई हाय�कुल 11.16.072 76089760897608976089 टेबल टेिनस िजPहा �थम 05
636 तेजस सुखदेव काळभोर �ॉडन[ इंB_लस मेडीयम �कुल NCL 11.11.102 C004767C004767C004767C004767 कब�ी िजPहा तृतीय 05
637 िजतkl सुरेl चौधरी �ॉडन[ इंB_लस मेडीयम �कुल NCL 11.11.102 C004768C004768C004768C004768 कब�ी िजPहा तृतीय 05
638 करण िनतीन चांदेरे �ॉडन[ इंB_लस मेडीयम �कुल NCL 11.11.102 C004735C004735C004735C004735 कब�ी िजPहा तृतीय 05
639 रोहन माँटू िवeास �ॉडन[ इंB_लस मेडीयम �कुल NCL 11.11.102 C004733C004733C004733C004733 कब�ी िजPहा तृतीय 05
640 िहमांशू गणेश  कुंभार �ॉडन[ इंB_लस मेडीयम �कुल NCL 11.11.102 C004789C004789C004789C004789 कब�ी िजPहा तृतीय 05
641 ओम मा{ती मोरे �ॉडन[ इंB_लस मेडीयम �कुल NCL 11.11.102 C004822C004822C004822C004822 कब�ी िजPहा तृतीय 05
642 िकराड सािनका आिशष सरदार द�तुर नौशेखान गPस[ हाय�कुल 11.15.017 C031006C031006C031006C031006 बा�केटबॉल राRdीय िDतीय 20
643 पालरेचा पलक हसमुख सरदार द�तुर नौशेखान गPस[ हाय�कुल 11.15.017 C030693C030693C030693C030693 बा�केटबॉल राRdीय सहभाग 15
644 Yशदे वैRणवी �िवण सरदार द�तुर नौशेखान गPस[ हाय�कुल 11.15.017 C031310C031310C031310C031310 बा�केटबॉल राRdीय सहभाग 15
645 खो`ागडे ऐeय
 िसLदाथ[ सरदार द�तुर नौशेखान गPस[ हाय�कुल 11.15.017 C030547C030547C030547C030547 कराटे राRdीय िDतीय 20
646 �ितहार भाग[वी संिदप सरदार द�तुर नौशेखान गPस[ हाय�कुल 11.15.017 C030927C030927C030927C030927 बा�केटबॉल रा0य �थम 15
647 आ�वाल साJी मिनष सरदार द�तुर नौशेखान गPस[ हाय�कुल 11.15.017 C031091C031091C031091C031091 बा�केटबॉल रा0य �थम 15
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648 शहा राशी भावेश सरदार द�तुर नौशेखान गPस[ हाय�कुल 11.15.017 C030559C030559C030559C030559 बा�केटबॉल रा0य �थम 15
649 लोखंडवाला तB�नम मु�तफा सरदार द�तुर नौशेखान गPस[ हाय�कुल 11.15.017 C030644C030644C030644C030644 बा�केटबॉल रा0य �थम 15
650 शम
 Mुती िकसन सरदार द�तुर नौशेखान गPस[ हाय�कुल 11.15.017 C031393C031393C031393C031393 कराटे रा0य िDतीय 15
651 कुरील �ितJा मिनराम सरदार द�तुर नौशेखान गPस[ हाय�कुल 11.15.017 C031015C031015C031015C031015 कराटे रा0य तृतीय 15
652 जनै साJी िकरण सरदार द�तुर नौशेखान गPस[ हाय�कुल 11.15.017 C030986C030986C030986C030986 कराटे रा0य सहभाग 12
653 पांगारे Mावणी यितन सरदार द�तुर नौशेखान गPस[ हाय�कुल 11.15.017 C031222C031222C031222C031222 कराटे रा0य सहभाग 12
654 सुधांशु महेश गावडे आरणेeर इं�जी माLयम 11.15.179 C015258C015258C015258C015258 शुटOग िवभाग तृतीय 10
655 वाघमारे करण लहु महेश िव�ालय मराठी माLयम 11.11.120 C011493C011493C011493C011493 रोलबॉल िजPहा िDतीय 05
656 बोडके ऋषीकेश राहुल महेश िव�ालय मराठी माLयम 11.11.120 C011503C011503C011503C011503 रोलबॉल िजPहा िDतीय 05
657 शेलार अिनषा महेश महेश िव�ालय मराठी माLयम 11.11.120 C011501C011501C011501C011501 रोलबॉल रा0य िDतीय 15
658 चौधरी दiा�य �ानोबा महेश िव�ालय मराठी माLयम 11.11.120 C011497C011497C011497C011497 रोलबॉल िजPहा िDतीय 05
659 शेलार ओंकार महkl महेश िव�ालय मराठी माLयम 11.11.120 C011492C011492C011492C011492 रोलबॉल िजPहा तृतीय 05
660 गुरव वैRणवी िवजय महेश िव�ालय मराठी माLयम 11.11.120 C011506C011506C011506C011506 रोलबॉल राRdीय �थम 20
661 जाधव �ितक रYवl महेश िव�ालय मराठी माLयम 11.11.120 C011528C011528C011528C011528 नेटबॉल िजPहा िDतीय 05
662 पानकर आदश[ सुभाष महेश िव�ालय मराठी माLयम 11.11.120 C011517C011517C011517C011517 नेटबॉल िजPहा िDतीय 05
663 फाले �थमेश पांडूरंग महेश िव�ालय मराठी माLयम 11.11.120 C011505C011505C011505C011505 नेटबॉल िजPहा िDतीय 05
664 शेलार Mावणी महkl महेश िव�ालय मराठी माLयम 11.11.120 C011495C011495C011495C011495 नेटबॉल रा0य िDतीय 15
665 पडवळ वैRणवी गणपत महेश िव�ालय मराठी माLयम 11.11.120 C011523C011523C011523C011523 नेटबॉल रा0य िDतीय 15
666 माथवड सुयश सुरेश महेश िव�ालय मराठी माLयम 11.11.120 C011529C011529C011529C011529 नेटबॉल िजPहा िDतीय 05
667 मालपोटे निचकेत नवनाथ महेश िव�ालय मराठी माLयम 11.11.120 C011496C011496C011496C011496 नेटबॉल िजPहा िDतीय 05
668 येनपुरे महेश िवलास महेश िव�ालय मराठी माLयम 11.11.120 C011502C011502C011502C011502 नेटबॉल िजPहा िDतीय 05
669 आढाव Mेयश दi ू महेश िव�ालय मराठी माLयम 11.11.120 C011500C011500C011500C011500 नेटबॉल िजPहा िDतीय 05
670 Yशदे �तुती अंकुश मातृ िव�ालय िचचवंड 11.16.143 C068274C068274C068274C068274 िसकई िवभाग तृतीय 10
671 शेटे तेजम महा{l मातृ िव�ालय िचचवंड 11.16.143 C068189C068189C068189C068189 कॅरम िजPहा िDतीय 05
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672 मोरे �ितक भाऊसाहेब मातृ िव�ालय िचचवंड 11.16.143 C068173C068173C068173C068173 बॉल बॅडYमटन िजPहा िDतीय 05
673 पाटील केतन रामकृRण मातृ िव�ालय िचचवंड 11.16.143 C068119C068119C068119C068119 बॉल बॅडYमटन िजPहा िDतीय 05
674 महाजन अिमत िललाचदं मातृ िव�ालय िचचवंड 11.16.143 C068157C068157C068157C068157 बॉल बॅडYमटन िजPहा िDतीय 05
675 पवार अिभषेक भरत मातृ िव�ालय िचचवंड 11.16.143 C068251C068251C068251C068251 बॉल बॅडYमटन िजPहा िDतीय 05
676 ग{ड मयुर छगन मातृ िव�ालय िचचवंड 11.16.143 C068220C068220C068220C068220 बॉल बॅडYमटन िजPहा िDतीय 05
677 सनी संिजत Yसह ि�यदश[नी हाय�कुल 0युिनयर कॉ. भोसरी 11.16.089 C077019C077019C077019C077019 ताय)वांदो िजPहा �थम 05
678 उEकष[ िनतीन बग� ि�यदश[नी हाय�कुल 0युिनयर कॉ. भोसरी 11.16.089 C076942C076942C076942C076942 ताय)वांदो िजPहा तृतीय 05
679 िनखील एकनाथ वाळुंज ि�यदश[नी हाय�कुल 0युिनयर कॉ. भोसरी 11.16.089 C076656C076656C076656C076656 ताय)वांदो िजPहा िDतीय 05
680 ऋतुजा नामदेव वाळुंज ि�यदश[नी हाय�कुल 0युिनयर कॉ. भोसरी 11.16.089 C076972C076972C076972C076972 ताय)वांदो िजPहा िDतीय 05
681 �ेरणा संतोष आPहाट ि�यदश[नी हाय�कुल 0युिनयर कॉ. भोसरी 11.16.089 C076517C076517C076517C076517 ताय)वांदो िजPहा तृतीय 05
682 राकेश सुधांष �वरीत ि�यदश[नी हाय�कुल 0युिनयर कॉ. भोसरी 11.16.089 C076909C076909C076909C076909 ताय)वांदो िजPहा तृतीय 05
683 �णव िवकास जाधव ि�यदश[नी हाय�कुल 0युिनयर कॉ. भोसरी 11.16.089 C076815C076815C076815C076815 ताय)वांदो िवभाग तृतीय 10
684 िसLदाथ[ कीरण डाबी ि�यदश[नी हाय�कुल 0युिनयर कॉ. भोसरी 11.16.089 C076677C076677C076677C076677 कराटे िजPहा तृतीय 05
685 सोरटे ओमकार अमर /यु इंB_लश �कुल रमणबाग 11.11.014 C044043C044043C044043C044043 मGखांब िजPहा पाचवा 0
686 गोगावले िव�नेश महेश /यु इंB_लश �कुल रमणबाग 11.11.014 C043986C043986C043986C043986 खो-खो िजPहा तृतीय 05
687 इनामदार िचदानंद यशवंत /यु इंB_लश �कुल रमणबाग 11.11.014 C043985C043985C043985C043985 खो-खो िजPहा तृतीय 05
688 बडदे ओंकार रYवl /यु इंB_लश �कुल रमणबाग 11.11.014 C043893C043893C043893C043893 खो-खो िजPहा तृतीय 05
689 टपळे शुभम संतोष /यु इंB_लश �कुल रमणबाग 11.11.014 C043930C043930C043930C043930 ताय)वांदो रा0य सहभाग 12
690 चsहाण हेरंब संतोष /यु इंB_लश �कुल रमणबाग 11.11.014 C043930C043930C043930C043930 िज4नॅB�ट)स रा0य सहभाग 12
691 आपटे घैवत �साद /यु इंB_लश �कुल रमणबाग 11.11.014 C043877C043877C043877C043877 बुिIबळ राRdीय सहभाग 15
692 खुडे �णव एकनाथ /यू इं�_लश �कूल लांडेवाडी ता. आंबेगाव िज. पुणे 11.010.50 C104069C104069C104069C104069 ि�केट िजPहा िDतीय 05
693 कड अYज)य बाळकृRण /यू इं�_लश �कूल लांडेवाडी ता. आंबेगाव िज. पुणे 11.010.50 C104058C104058C104058C104058 ि�केट िजPहा िDतीय 05
694 दावडा अJत कनोज /यू इं�_लश �कूल लांडेवाडी ता. आंबेगाव िज. पुणे 11.010.50 C104068C104068C104068C104068 ि�केट िजPहा िDतीय 05
695 चासकर Mेयस अिनल /यू इं�_लश �कूल लांडेवाडी ता. आंबेगाव िज. पुणे 11.010.50 C104117C104117C104117C104117 ि�केट िजPहा िDतीय 05
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696 चासकर साईश संतोषकुमार /यू इं�_लश �कूल लांडेवाडी ता. आंबेगाव िज. पुणे 11.010.50 C104094C104094C104094C104094 ि�केट िजPहा िDतीय 05
697  बांगर वेदांत राजशे /यू इं�_लश �कूल लांडेवाडी ता. आंबेगाव िज. पुणे 11.010.50 C104064C104064C104064C104064 ि�केट िजPहा िDतीय 05
698 भोर वेदांत िवलास Mी संगमेeर िव�ा. पारगाव 11.01.016 C103535C103535C103535C103535 कब�ी िजPहा िDतीय 05
699 वाsहळ कृRणा िदपक Mी संगमेeर िव�ा. पारगाव 11.01.016 C103523C103523C103523C103523 कब�ी िजPहा िDतीय 05
700 रांका धीरज किपल िव�ानंदभवन हाय�कूल, िनगडी, पुणे   C063581C063581C063581C063581 नेटबॉल िवभाग िDतीय 10
701 काकडे पुRकर राहुल मार इsहोिनयस कॉ/sहkट �कूल 11.16.070 C000934C000934C000934C000934 मैदानी िजPहा �थम 05
702 डोळस िनिमEय �िदप मार इsहोिनयस कॉ/sहkट �कूल 11.16.070 C001037C001037C001037C001037 �ोबॉल िजPहा तृतीय 05
703 लोहार आकाश आनंदा मार इsहोिनयस कॉ/sहkट �कूल 11.16.070 C000916C000916C000916C000916 �ोबॉल िजPहा तृतीय 05
704 धनंजय संतोष तळेकर मार इsहोिनयस कॉ/sहkट �कूल 11.16.070 C000878C000878C000878C000878 �ोबॉल िजPहा तृतीय 05
705 वाघेरे ओम बाबासाहेब मार इsहोिनयस कॉ/sहkट �कूल 11.16.070 C000852C000852C000852C000852 �ोबॉल िजPहा तृतीय 05
706 जाधव सािरश संतोष मार इsहोिनयस कॉ/sहkट �कूल 11.16.070 C000948C000948C000948C000948 �ोबॉल िजPहा तृतीय 05
707 िच�ा उमेश मार इsहोिनयस कॉ/sहkट �कूल 11.16.070 C000998C000998C000998C000998 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
708 जगताप Mावणी संिदप मार इsहोिनयस कॉ/sहkट �कूल 11.16.070 C000895C000895C000895C000895 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
709 तालण Mृती अजय मार इsहोिनयस कॉ/sहkट �कूल 11.16.070 C001026C001026C001026C001026 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
710 ढोबळे गौरी भारत मार इsहोिनयस कॉ/sहkट �कूल 11.16.070 C001046C001046C001046C001046 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
711 घोरपडे सेजल िकरण मार इsहोिनयस कॉ/sहkट �कूल 11.16.070 C000907C000907C000907C000907 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
712 खाडे Mावणी आनंद मार इsहोिनयस कॉ/sहkट �कूल 11.16.070 C001052C001052C001052C001052 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
713 कुंिजर सं�कृती 4हातोबा मार इsहोिनयस कॉ/sहkट �कूल 11.16.070 C001014C001014C001014C001014 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
714 खताळ आिदEय बाळासाहेब गुqवय[ रा प सबिनस िव�ा मंिदर, नारायणगाव 11.07.003 C123200C123200C123200C123200 हॉकी िजPहा �थम 05
715 ढवळे शुभम संदेश गुqवय[ रा प सबिनस िव�ा मंिदर, नारायणगाव 11.07.003 C123204C123204C123204C123204 हॉकी िजPहा �थम 05
716 िवघाटे ओंकार गुलाब गुqवय[ रा प सबिनस िव�ा मंिदर, नारायणगाव 11.07.003 C123944C123944C123944C123944 हॉकी िजPहा �थम 05
717 ल%ढे सEयम अिनल गुqवय[ रा प सबिनस िव�ा मंिदर, नारायणगाव 11.07.003 C123252C123252C123252C123252 हॉकी िजPहा �थम 05
718 भजुबळ संतोष सुिनल गुqवय[ रा प सबिनस िव�ा मंिदर, नारायणगाव 11.07.003 C123047C123047C123047C123047 हॉकी िजPहा �थम 05
719 राठोड ऋBEवक सुभाष गुqवय[ रा प सबिनस िव�ा मंिदर, नारायणगाव 11.07.003 C122872C122872C122872C122872 हॉकी िजPहा �थम 05
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720 पांडे ि�/स राजशे गुqवय[ रा प सबिनस िव�ा मंिदर, नारायणगाव 11.07.003 C123026C123026C123026C123026 हॉकी िजPहा �थम 05
721 बधे तेजस रामदास गुqवय[ रा प सबिनस िव�ा मंिदर, नारायणगाव 11.07.003 C123109C123109C123109C123109 हॉकी िजPहा �थम 05
722 फुलसुंदर Mेयस संपत गुqवय[ रा प सबिनस िव�ा मंिदर, नारायणगाव 11.07.003 C123151C123151C123151C123151 हॉकी िजPहा �थम 05
723 राठोड राहुल अंकुश गुqवय[ रा प सबिनस िव�ा मंिदर, नारायणगाव 11.07.003 C123212C123212C123212C123212 हॉकी िजPहा �थम 05
724 येवले अिमत गजानन गुqवय[ रा प सबिनस िव�ा मंिदर, नारायणगाव 11.07.003 C123163C123163C123163C123163 हॉकी िजPहा �थम 05
725 सुिमता येसु दास धिनराज �कूल, वाकड 11.10.041 C066935C066935C066935C066935 मैदानी रा0य तृतीय 15
726 साथ[क उ0वल कलाटे धिनराज �कूल, वाकड 11.10.041 C066947C066947C066947C066947 कु�ती िवभाग सहभाग 05
727 पठाण सािनया अिनस मुलOच ेआगरकर हाय�कूल, पुणे 11.15.001 C044296C044296C044296C044296 कॅरम िजPहा तृतीय 05
728 िवटेकर सुिनता नरसnपा मुलOच ेआगरकर हाय�कूल, पुणे 11.15.001 C044314C044314C044314C044314 कॅरम िजPहा िDतीय 05
729 िपयुष सितश िनमसे Mी. िशवछ�पती िशवाजी राज ेमा. िव. Yचचवड 11.16.042 C062328C062328C062328C062328 शुटOग रा0य सहभाग 12
730 पुनम दiा�य जाधव Mी. िशवछ�पती िशवाजी राज ेमा. िव. Yचचवड 11.16.042 C062300C062300C062300C062300 शुटOग िजPहा �थम 05
731 साJी दiा�य पवार Mी. िशवछ�पती िशवाजी राज ेमा. िव. Yचचवड 11.16.042 C062251C062251C062251C062251 शुटOग िजPहा तृतीय 05
732 �णव रामचlं इंदोरे Mी. िशवछ�पती िशवाजी राज ेमा. िव. Yचचवड 11.16.042 C062301C062301C062301C062301 शुटOग िजPहा िDतीय 05
733 �णव रणजीत कुसाळकर Mी. िशवछ�पती िशवाजी राज ेमा. िव. Yचचवड 11.16.042 C062312C062312C062312C062312 शुटOग िजPहा तृतीय 05
734 अजय सुधाकर पाटील Mी. िशवछ�पती िशवाजी राज ेमा. िव. Yचचवड 11.16.042 C062179C062179C062179C062179 शुटOग िजPहा तृतीय 05
735 भागवत अमृता हनुमंत Yप. Yच. म.न.पा.  मा. िव�ा. थेरगाव 11.10.019 C068761C068761C068761C068761 कब�ी िजPहा िDतीय 05
736 कुलकण� गाय�ी लjमण Yप. Yच. म.न.पा.  मा. िव�ा. थेरगाव 11.10.019 C068554C068554C068554C068554 कब�ी िजPहा िDतीय 05
737 पुजा नारायण फरांदे Yप. Yच. म.न.पा.  मा. िव�ा. थेरगाव 11.10.019 C068789C068789C068789C068789 कब�ी िजPहा िDतीय 05
738 घाडगे िसया मुरलीधर Yप. Yच. म.न.पा.  मा. िव�ा. थेरगाव 11.10.019 C068473C068473C068473C068473 कब�ी िजPहा िDतीय 05
739 साहा िशवदयाल सुरेश िव�ापीठ हाय�कूल,गणेशYखड, पुणे -7 11.11.051 C004632C004632C004632C004632 �ोबॉल िवभाग िDतीय 10
740 वाघमारे राहुल बसवराज िव�ापीठ हाय�कूल,गणेशYखड, पुणे -7 11.11.051 C004620C004620C004620C004620 �ोबॉल िवभाग िDतीय 10
741 देशपांडे �साद Mीिनवास िव�ापीठ हाय�कूल,गणेशYखड, पुणे -7 11.11.051 C004604C004604C004604C004604 �ोबॉल िवभाग िDतीय 10
742 चsहाण सािहल संतोष िव�ापीठ हाय�कूल,गणेशYखड, पुणे -7 11.11.051 C004595C004595C004595C004595 �ोबॉल िवभाग िDतीय 10
743 बरबु ओंकार रYवl िव�ापीठ हाय�कूल,गणेशYखड, पुणे -7 11.11.051 C004681C004681C004681C004681 �ोबॉल िवभाग िDतीय 10
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744 लाडाणे अजय अशोक िव�ापीठ हाय�कूल,गणेशYखड, पुणे -7 11.11.051 C004614C004614C004614C004614 �ोबॉल िवभाग िDतीय 10
745 खडकु4बग� ओंकार दiा�य िव�ापीठ हाय�कूल,गणेशYखड, पुणे -7 11.11.051 C004588C004588C004588C004588 �ोबॉल िवभाग िDतीय 10
746 भालेराव वेदांत हेमंत िव�ापीठ हाय�कूल,गणेशYखड, पुणे -7 11.11.051 C004585C004585C004585C004585 �ोबॉल िवभाग िDतीय 10
747 धवन आिदEय गोकुळ िव�ापीठ हाय�कूल,गणेशYखड, पुणे -7 11.11.051 C004612C004612C004612C004612 �ोबॉल िवभाग िDतीय 10
748 कदम रोिहत अिजत िव�ापीठ हाय�कूल,गणेशYखड, पुणे -7 11.11.051 C004608C004608C004608C004608 �ोबॉल िवभाग िDतीय 10
749 पाषाणकर तेजस बाळासाहेब िव�ापीठ हाय�कूल,गणेशYखड, पुणे -7 11.11.051 C004609C004609C004609C004609 �ोबॉल िवभाग िDतीय 10
750 गडाले िवशाल दiाराव िव�ापीठ हाय�कूल,गणेशYखड, पुणे -7 11.11.051 C004642C004642C004642C004642 �ोबॉल िवभाग िDतीय 10
751 बरडे तुषार आिदनाथ ि�यदश[नी माLय िव�ा मंिदर, धनकवडी, पुणे 11.11.116 C025563C025563C025563C025563 मैदानी िजPहा िDतीय 05
752 शkडकर समथ[ उiम ि�यदश[नी माLय िव�ा मंिदर, धनकवडी, पुणे 11.11.116 C025537C025537C025537C025537 कु�ती िजPहा िDतीय 05
753 िशळीमकर अिभषेक सुरेश ि�यदश[नी माLय िव�ा मंिदर, धनकवडी, पुणे 11.11.116 C025508C025508C025508C025508 कु�ती िवभाग िDतीय 10
754 िसIी सुिनल सुव� राजष� शाहु िव�ा मंिदर, पुणे 11.11.170 C024853C024853C024853C024853 िककबॉ)सOग राRdीय �थम 20
755 इिशका अशोक चौधरी मॉडन[ हाय�कूल, इं�जी माLयम िनगडी 11.16.084 C070436C070436C070436C070436 डॉजबॉल िजPहा �थम 05
756 �ितJा महkl गाडेकर मॉडन[ हाय�कूल, इं�जी माLयम िनगडी 11.16.084 C070410C070410C070410C070410 डॉजबॉल िजPहा �थम 05
757 अिमशा संतोष नाईक मॉडन[ हाय�कूल, इं�जी माLयम िनगडी 11.16.084 C070400C070400C070400C070400 डॉजबॉल िजPहा �थम 05
758 अनुRका अवधुत नाडकण� मॉडन[ हाय�कूल, इं�जी माLयम िनगडी 11.16.084 C070451C070451C070451C070451 डॉजबॉल िजPहा �थम 05
759 MIा अिवनाश माळी मॉडन[ हाय�कूल, इं�जी माLयम िनगडी 11.16.084 C070424C070424C070424C070424 डॉजबॉल िजPहा �थम 05
760 खुशी सुिनल शम
 मॉडन[ हाय�कूल, इं�जी माLयम िनगडी 11.16.084 C070467C070467C070467C070467 डॉजबॉल िजPहा �थम 05
761 पुRपा जीताराम चौधरी मॉडन[ हाय�कूल, इं�जी माLयम िनगडी 11.16.084 C070453C070453C070453C070453 डॉजबॉल िजPहा �थम 05
762 अनुRका �ानोबा कांबळे Mी. िव�ाभवन इं. �कूल, िपरंगुट ता. मुळशी 11.10.042 C089247C089247C089247C089247 कराटे िवभाग तृतीय 10
763 घोडके अिनकेत िव�ल म.ए.सो मुलांच ेिव�ालय, पुणे 11.11.009 C044169C044169C044169C044169 खो - खो िजPहा िDतीय 05
764 गोवळकर अिनेकत दशरथ म.ए.सो मुलांच ेिव�ालय, पुणे 11.11.009 C044172C044172C044172C044172 खो - खो िजPहा िDतीय 05
765 सावंत अिभषेक हनुमंत एम. एम. िव�ामंिदर माLय व उ�च माLय काळेवाडी, पुणे 33 11.16.080 C068962C068962C068962C068962 तलवारबाजी िजPहा िDतीय 05
766 उसनाळे साJी सुिजत एम. एम. िव�ामंिदर माLय व उ�च माLय काळेवाडी, पुणे 33 11.16.080 C068849C068849C068849C068849 तलवारबाजी िजPहा चतुथ[ 0
767 रोळे आकांJा अिनल एम. एम. िव�ामंिदर माLय व उ�च माLय काळेवाडी, पुणे 33 11.16.080 C068840C068840C068840C068840 तलवारबाजी िजPहा चतुथ[ 0
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768 मोरे  �िणता संतोष एम. एम. िव�ामंिदर माLय व उ�च माLय काळेवाडी, पुणे 33 11.16.080 C068869C068869C068869C068869 तलवारबाजी िजPहा तृतीय 05
769 चौधरी आिदEय हनुमंत एम. एम. िव�ामंिदर माLय व उ�च माLय काळेवाडी, पुणे 33 11.16.080 C069177C069177C069177C069177 िसकई माश[ल आट[ िजPहा तृतीय 05
770 शेख नगमा गू�¡लाल एम. एम. िव�ामंिदर माLय व उ�च माLय काळेवाडी, पुणे 33 11.16.080 C068754C068754C068754C068754 िसकई माश[ल आट[ िजPहा तृतीय 05
771 गौड सेजल रामदेव एम. एम. िव�ामंिदर माLय व उ�च माLय काळेवाडी, पुणे 33 11.16.080 C068459C068459C068459C068459 िसकई माश[ल आट[ िजPहा तृतीय 05
772 खंडागळे अिभषेक हंबीरराव एम. एम. िव�ामंिदर माLय व उ�च माLय काळेवाडी, पुणे 33 11.16.080 C068444C068444C068444C068444 िककबॉ)सOग िजPहा तृतीय 05
773 यादव ओंकार महेश एम. एम. िव�ामंिदर माLय व उ�च माLय काळेवाडी, पुणे 33 11.16.080 C068804C068804C068804C068804 िककबॉ)सOग िजPहा तृतीय 05
774 राणे तेजस राजkl एम. एम. िव�ामंिदर माLय व उ�च माLय काळेवाडी, पुणे 33 11.16.080 C068458C068458C068458C068458 मैदानी िजPहा तृतीय 05
775 तेलंग हष[दा दयानंद एम. एम. िव�ामंिदर माLय व उ�च माLय काळेवाडी, पुणे 33 11.16.080 C068989C068989C068989C068989 मैदानी िजPहा �थम 05
776 गोरे सुशांत नवनाथ एम. एम. िव�ामंिदर माLय व उ�च माLय काळेवाडी, पुणे 33 11.16.080 C068979C068979C068979C068979 मैदानी िजPहा तृतीय 05
777 माने सुशांत नवनाथ एम. एम. िव�ामंिदर माLय व उ�च माLय काळेवाडी, पुणे 33 11.16.080 C069204C069204C069204C069204 मैदानी िजPहा तृतीय 05
778 आ�कट सुरज नामदेव एम. एम. िव�ामंिदर माLय व उ�च माLय काळेवाडी, पुणे 33 11.16.080 C069191C069191C069191C069191 मैदानी िजPहा �थम 05
779 गावडे सागर संतोष एम. एम. िव�ामंिदर माLय व उ�च माLय काळेवाडी, पुणे 33 11.16.080 C068944C068944C068944C068944 मैदानी िजPहा सहावा 0
780 गोरे ऋतुजा राजkl एम. एम. िव�ामंिदर माLय व उ�च माLय काळेवाडी, पुणे 33 11.16.080 C068935C068935C068935C068935 मैदानी िवभाग तृतीय 10
781 कk lे वैRणवी बालाजी एम. एम. िव�ामंिदर माLय व उ�च माLय काळेवाडी, पुणे 33 11.16.080 C068992C068992C068992C068992 मैदानी िवभाग तृतीय 10
782 सुय[वंशी Mेया िव�म एम. एम. िव�ामंिदर माLय व उ�च माLय काळेवाडी, पुणे 33 11.16.080 C068652C068652C068652C068652 मैदानी िवभाग तृतीय 10
783 िवनायक गजkl सुरवसे Yचतामणी माLय िव�ा मंिदर, आंबेगाव बु. पुणे 11.11.154 C025862C025862C025862C025862 वुशू िजPहा �थम 05
784 ओमकार संभाजी जाधव Yचतामणी माLय िव�ा मंिदर, आंबेगाव बु. पुणे 11.11.154 C025567C025567C025567C025567 कु�ती िजPहा तृतीय 05
785 सािनका सिचन खराडे महेश िव�ालय इं�जी माLयम 11.11.155 C007281C007281C007281C007281 0युदो रा0य तृतीय 15
786 मंडळे eेता गोरख िपरंगुट इं_लीश �कूल, िपरंगुट 11.10.002 C088629C088629C088629C088629 िसकई माश[ल आट[ िवभाग िDतीय 10
787 राठोड राघवkl अंबरनाथ िपरंगुट इं_लीश �कूल, िपरंगुट 11.10.002 C088675C088675C088675C088675 िसकई माश[ल आट[ िवभाग तृतीय 10
788 जाधव रणिजत दiा�य Mी. पळसनाथ िव�ालय, पळसदेव इंदापूर 11.06.010 C108440C108440C108440C108440 कु�ती राRdीय िDतीय 20
789 मगर महेश ध%डीराम Mी. पळसनाथ िव�ालय, पळसदेव इंदापूर 11.06.010 C108530C108530C108530C108530 िककबॉ)सOग िजPहा तृतीय 05
790 पुरािणक पुव
 अिमत मा. स. गोळवलकर गुqजी िव�ालय, 11.11.171 C013967C013967C013967C013967 जलतरण रा0य सहभाग 12
791 मोरे ि�ती चांगदेव Mी. ना रा हाय�कूल, इंदापूर 11.06.003 C106219C106219C106219C106219 0युदो रा0य सहभाग 12
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792 बुल� िसIांत अिभनंदन Mी. ना रा हाय�कूल, इंदापूर 11.06.003 C106270C106270C106270C106270 0युदो िवभाग तृतीय 10
793 Yशदे �वराज संिदप डॉ. कलमाडी शामराव हाय�कूल गणेशनगर, एरंडवणा, पुणे 11.11.098 C007497C007497C007497C007497 ताय)वांदो राRdीय तृतीय 20
794 जगताप आयुष अिनकेत डॉ. कलमाडी शामराव हाय�कूल गणेशनगर, एरंडवणा, पुणे 11.11.098 C007759C007759C007759C007759 ि�केट िजPहा िDतीय 05
795 परदेशी पृ�वीराज तुषार डॉ. कलमाडी शामराव हाय�कूल गणेशनगर, एरंडवणा, पुणे 11.11.098 C007718C007718C007718C007718 ि�केट िजPहा िDतीय 05
796 Mीवा�तव सािहल राजीव डॉ. कलमाडी शामराव हाय�कूल गणेशनगर, एरंडवणा, पुणे 11.11.098 C007568C007568C007568C007568 ि�केट िजPहा िDतीय 05
797 वाणी अथव[ �िवण डॉ. कलमाडी शामराव हाय�कूल गणेशनगर, एरंडवणा, पुणे 11.11.098 C007534C007534C007534C007534 ि�केट िजPहा िDतीय 05
798 सलगर ओमकार Mीशैल डॉ. कलमाडी शामराव हाय�कूल गणेशनगर, एरंडवणा, पुणे 11.11.098 C007595C007595C007595C007595 बा�केटबॉल िजPहा िDतीय 05
799 मोडक मकरंद Mीपाद डॉ. कलमाडी शामराव हाय�कूल गणेशनगर, एरंडवणा, पुणे 11.11.098 C007714C007714C007714C007714 बा�केटबॉल िजPहा िDतीय 05
800 उणेचा िवराज Mीकांत डॉ. कलमाडी शामराव हाय�कूल गणेशनगर, एरंडवणा, पुणे 11.11.098 C007581C007581C007581C007581 नेटबॉल िजPहा िDतीय 05
801 शहा रेवा सुकेत डॉ. कलमाडी शामराव हाय�कूल गणेशनगर, एरंडवणा, पुणे 11.11.098 C007741C007741C007741C007741 नेटबॉल िजPहा �थम 05
802 कुलकण� इिशका मंगेश डॉ. कलमाडी शामराव हाय�कूल गणेशनगर, एरंडवणा, पुणे 11.11.098 C007514C007514C007514C007514 नेटबॉल िजPहा �थम 05
803 पाटील आिदती राजशे डॉ. कलमाडी शामराव हाय�कूल गणेशनगर, एरंडवणा, पुणे 11.11.098 C007457C007457C007457C007457 नेटबॉल िजPहा �थम 05
804 माने उ�ती नंदकुमार डॉ. कलमाडी शामराव हाय�कूल गणेशनगर, एरंडवणा, पुणे 11.11.098 C007656C007656C007656C007656 नेटबॉल िजPहा �थम 05
805 आं�े अण[व बाळकृRण डॉ. कलमाडी शामराव हाय�कूल गणेशनगर, एरंडवणा, पुणे 11.11.098 C007532C007532C007532C007532 कराटे िजPहा िDतीय 05
806 कुलकण� िसIी समीर डॉ. कलमाडी शामराव हाय�कूल गणेशनगर, एरंडवणा, पुणे 11.11.098 C007663C007663C007663C007663 मैदानी िजPहा तृतीय 05
807 गांधी हेतल धीरेन डॉ. कलमाडी शामराव हाय�कूल गणेशनगर, एरंडवणा, पुणे 11.11.098 C007380C007380C007380C007380 मैदानी िजPहा तृतीय 05
808 महािडक तनया संजय डॉ. कलमाडी शामराव हाय�कूल गणेशनगर, एरंडवणा, पुणे 11.11.098 C007698C007698C007698C007698 रोलर �केYटग िजPहा �थम 05
809 गौिनयाल जयेश हिरश डॉ. कलमाडी शामराव हाय�कूल गणेशनगर, एरंडवणा, पुणे 11.11.098 C007412C007412C007412C007412 ताय)वांदो िजPहा िDतीय 05
810 पाठक यश अभय डॉ. कलमाडी शामराव हाय�कूल गणेशनगर, एरंडवणा, पुणे 11.11.098 C007428C007428C007428C007428 नेटबॉल िजPहा �थम 05
811 िलला पँडोल िफरोज िशवाजी इंB_लश िम. �कूल, सासवड 11.12.058 C119074C119074C119074C119074 बॉ)सOग रा0य सहभाग 12
812 �नेहल राजkl जाधव िशवाजी इंB_लश िम. �कूल, सासवड 11.12.058 C119095C119095C119095C119095 sहॉलीबॉल िजPहा िDतीय 05
813 ईeरी रणिजत जगताप िशवाजी इंB_लश िम. �कूल, सासवड 11.12.058 C119157C119157C119157C119157 sहॉलीबॉल िजPहा िDतीय 05
814 मृणाल िवनायक कामठे िशवाजी इंB_लश िम. �कूल, सासवड 11.12.058 C119122C119122C119122C119122 sहॉलीबॉल िजPहा िDतीय 05
815 Mृती संजय धायरीकर िशवाजी इंB_लश िम. �कूल, सासवड 11.12.058 C119141C119141C119141C119141 sहॉलीबॉल िजPहा िDतीय 05
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816 �ाज)ता दiा�य शkडकर िशवाजी इंB_लश िम. �कूल, सासवड 11.12.058 C119129C119129C119129C119129 sहॉलीबॉल िजPहा िDतीय 05
817 वाबळे वैRणवी �ताप वसंतराव पवार िव�ा. दे रसाळ 11.02.035 C121086C121086C121086C121086 मैदानी िवभाग िDतीय 10
818 देशपांडे पूजा महेश डी ई एस �कूल, िटळक रोड, पुणे 11.11.073 C014253C014253C014253C014253 बॅडYमटन राRdीय िDतीय 20
819 तांबे अिनश मंदार डी ई एस �कूल, िटळक रोड, पुणे 11.11.073 C014211C014211C014211C014211 जलतरण िवभाग िDतीय 10
820 क%ढाळकर रोहन राजkl डी ई एस �कूल, िटळक रोड, पुणे 11.11.073 C014293C014293C014293C014293 मैदानी राRdीय सहभाग 15
821 पारखी िवराज गणेश डी ई एस �कूल, िटळक रोड, पुणे 11.11.073 C014188C014188C014188C014188 जलतरण िजPहा �थम 05
822 िचटणीस पाथ[ राजशे डी ई एस �कूल, िटळक रोड, पुणे 11.11.073 C014259C014259C014259C014259 जलतरण िजPहा िDतीय 05
823 कळमकर हष[दा �भाकर मॉडन[ हाय�कूल, इं�जी माLयम िनगडी 11.16.060 C070281C070281C070281C070281 िककबॉ)सOग िजPहा तृतीय 05
824 Yशगाडे तेजस िवकास Mी. संत मु)ताबाई िव�ालय, शेळगाव ता. इंदापूर, िज. पुणे 11.06.005 C108035C108035C108035C108035 खो - खो िजPहा तृतीय 05
825 Yशगाडे रोहन गंगाराम Mी. संत मु)ताबाई िव�ालय, शेळगाव ता. इंदापूर, िज. पुणे 11.06.005 C108156C108156C108156C108156 खो - खो िजPहा तृतीय 05
826 ननवरे तेजस सावता Mी. संत मु)ताबाई िव�ालय, शेळगाव ता. इंदापूर, िज. पुणे 11.06.005 C108034C108034C108034C108034 खो - खो िजPहा तृतीय 05
827 धायत%डे आिदEय िवRणू Mी. संत मु)ताबाई िव�ालय, शेळगाव ता. इंदापूर, िज. पुणे 11.06.005 C107963C107963C107963C107963 खो - खो िजPहा तृतीय 05
828 Yशगाडे मयुर अशोक Mी. संत मु)ताबाई िव�ालय, शेळगाव ता. इंदापूर, िज. पुणे 11.06.005 C108021C108021C108021C108021 खो - खो िजPहा तृतीय 05
829 मेरगळ िवनायक मोहन Mी. संत मु)ताबाई िव�ालय, शेळगाव ता. इंदापूर, िज. पुणे 11.06.005 C108019C108019C108019C108019 खो - खो िजPहा तृतीय 05
830 गावडे सं�ाम धनाजी Mी. संत मु)ताबाई िव�ालय, शेळगाव ता. इंदापूर, िज. पुणे 11.06.005 C108044C108044C108044C108044 खो - खो िजPहा तृतीय 05
831 गावडे अिमत राजkl Mी. संत मु)ताबाई िव�ालय, शेळगाव ता. इंदापूर, िज. पुणे 11.06.005 C108209C108209C108209C108209 खो - खो िजPहा तृतीय 05
832 आगवणे �िवण बाळु Mी. संत मु)ताबाई िव�ालय, शेळगाव ता. इंदापूर, िज. पुणे 11.06.005 C108017C108017C108017C108017 खो - खो िजPहा तृतीय 05
833 गावडे िनकीता युवराज कै. िजजाबाई दादासाहेब गावडे िव�ालय, पारवडी 11.02.030 C116745C116745C116745C116745 कब�ी िजPहा �थम 05
834 गावडे �णाली गणेश कै. िजजाबाई दादासाहेब गावडे िव�ालय, पारवडी 11.02.030 C116798C116798C116798C116798 कब�ी िजPहा िDतीय 05
835 जाधव Mेया राजkl रामभाऊ 4हाळगी िव�ालय, कडूस ता. खेड िज. पुणे 11.08.006 C101355C101355C101355C101355 नेटबॉल िजPहा तृतीय 05
836 शेख सादीया अिनस रामभाऊ 4हाळगी िव�ालय, कडूस ता. खेड िज. पुणे 11.08.006 C101376C101376C101376C101376 नेटबॉल िजPहा तृतीय 05
837 शेळके रितका िवRणू रामभाऊ 4हाळगी िव�ालय, कडूस ता. खेड िज. पुणे 11.08.006 C101370C101370C101370C101370 नेटबॉल िजPहा तृतीय 05
838 ढमाले साJी संतोष रामभाऊ 4हाळगी िव�ालय, कडूस ता. खेड िज. पुणे 11.08.006 C101388C101388C101388C101388 नेटबॉल िजPहा तृतीय 05
839 नाईक साJी राजkl रामभाऊ 4हाळगी िव�ालय, कडूस ता. खेड िज. पुणे 11.08.006 C101368C101368C101368C101368 नेटबॉल िजPहा तृतीय 05
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840 बंदावणे वैRणवी राजkl रामभाऊ 4हाळगी िव�ालय, कडूस ता. खेड िज. पुणे 11.08.006 C101427C101427C101427C101427 नेटबॉल िजPहा तृतीय 05
841 होजगे eेता लjमण रामभाऊ 4हाळगी िव�ालय, कडूस ता. खेड िज. पुणे 11.08.006 C101354C101354C101354C101354 नेटबॉल िजPहा तृतीय 05
842 Yशदे वैभव अशोक Yप.Yच.म.न.पा. माLय. िव�ा. संत तुकाराम नगर, Yपपरी, पुणे 11.16.029 C071190C071190C071190C071190 योगासन रा0य िDतीय 15
843 सुतार राकेश शरणnपा Yप. Yच. म.न.पा. च ेअ�णासाहेब मगर माLय िव�ा. Yपपळे सौदागर 11.16.031 C059510C059510C059510C059510 कब�ी िजPहा िDतीय 05
844 सुय[वंशी अमोल मारोती Yप. Yच. म.न.पा. च ेअ�णासाहेब मगर माLय िव�ा. Yपपळे सौदागर 11.16.031 C059499C059499C059499C059499 कब�ी िजPहा िDतीय 05
845 कोळी अJय तानाजी Yप. Yच. म.न.पा. च ेअ�णासाहेब मगर माLय िव�ा. Yपपळे सौदागर 11.16.031 C059515C059515C059515C059515 कब�ी िजPहा िDतीय 05
846 गायकवाड आिदनाथ नवनाथ Yप. Yच. म.न.पा. च ेअ�णासाहेब मगर माLय िव�ा. Yपपळे सौदागर 11.16.031 C059501C059501C059501C059501 कब�ी िजPहा िDतीय 05
847 जोशी सागर च�ुीलाल Yप. Yच. म.न.पा. च ेअ�णासाहेब मगर माLय िव�ा. Yपपळे सौदागर 11.16.031 C059459C059459C059459C059459 कब�ी िजPहा िDतीय 05
848 मोरे आिशष अमृतकुमार �ीडा �बोिधनी 11.11.037 C003070C003070C003070C003070 सायकYलग रा0य सहभाग 12
849 िबडगर वृषाली जयराम Mी. मिGकाजु[न िव�ालय, /हावरे 11.13.005 C091562C091562C091562C091562 मैदानी िवभाग तृतीय 10
850 कोळपे भारती भाऊसाहेब Mी. मिGकाजु[न िव�ालय, /हावरे 11.13.005 C091231C091231C091231C091231 मैदानी िवभाग तृतीय 10
851 अिदती मनोज पलधरे िसPवर �े�ट �कूल, पुणे 11.05.110 C023390C023390C023390C023390 मैदानी िवभाग तृतीय 10
852 मोरे शुभम गजानन भारतीय िव�ा भवन परांजपे िव�ा मंिदर 11.11.162 CCCC0000०९९२००९९२००९९२००९९२० ि�केट िजPहा तृतीय 05
853 Jीरसागर हष[ल चlंशेखर भारतीय िव�ा भवन परांजपे िव�ा मंिदर 11.11.162 CCCC010010010010४६४४६४४६४४६४ ि�केट िजPहा तृतीय 05
854 गांधले अथव[ सुनील भारतीय िव�ा भवन परांजपे िव�ा मंिदर 11.11.162 CCCC010010010010१४९१४९१४९१४९ ि�केट िजPहा तृतीय 05
855 गुजर सािहल सागर भारतीय िव�ा भवन परांजपे िव�ा मंिदर 11.11.162 CCCC010010010010३२१३२१३२१३२१ ताय)वांदो िजPहा िDतीय 05
856 जगदाळे अनुराग �दीप भारतीय िव�ा भवन परांजपे िव�ा मंिदर 11.11.162 CCCC010010010010३५७३५७३५७३५७ ि�केट िजPहा तृतीय 05
857 धुरी सुजन संतोष भारतीय िव�ा भवन परांजपे िव�ा मंिदर 11.11.162 CCCC010010010010३३३३३३३३३३३३ ि�केट िजPहा तृतीय 05
858 नलगे सोहम सुरkl भारतीय िव�ा भवन परांजपे िव�ा मंिदर 11.11.162 CCCC010010010010१७७१७७१७७१७७ ि�केट िजPहा तृतीय 05
859 िप4�ीकर मPहार िनिशकांत भारतीय िव�ा भवन परांजपे िव�ा मंिदर 11.11.162 CCCC010010010010३२५३२५३२५३२५ ि�केट िजPहा तृतीय 05
860 `¢ ेसाकेत धनंजय भारतीय िव�ा भवन परांजपे िव�ा मंिदर 11.11.162 CCCC010010010010४७९४७९४७९४७९ ि�केट िजPहा तृतीय 05
861 सहwबुIे िनशांत अिमत भारतीय िव�ा भवन परांजपे िव�ा मंिदर 11.11.162 C010259C010259C010259C010259 ि�केट िजPहा तृतीय 05
862 मराठे वृशांक िवनय भारतीय िव�ा भवन परांजपे िव�ा मंिदर 11.11.162 CCCC010010010010४३८४३८४३८४३८ ि�केट िजPहा तृतीय 05
863 प%Jे अवनी आमोद भारतीय िव�ा भवन परांजपे िव�ा मंिदर 11.11.162 CCCC0000१०१८४१०१८४१०१८४१०१८४ ताय)वांदो िवभाग िDतीय 10
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864 कuणक अिवRकार राजशे भारतीय िव�ा भवन परांजपे िव�ा मंिदर 11.11.162 CCCC010010010010५३३५३३५३३५३३ जलतरण रा0य सहभाग 12
865 बागमार िनिमष पूनम भारतीय िव�ा भवन परांजपे िव�ा मंिदर 11.11.162 CCCC010010010010४८५४८५४८५४८५ बॅडYमटन रा0य सहभाग 12
866 Yश� ेसुधांशू लिलत भारतीय िव�ा भवन परांजपे िव�ा मंिदर 11.11.162 CCCC010010010010४७८४७८४७८४७८ रोलबॉल रा0य �थम 15
867 Yशदे िसIेश गोYवद भारतीय िव�ा भवन परांजपे िव�ा मंिदर 11.11.162 CCCC010010010010२२०२२०२२०२२० बॅडYमटन रा0य सहभाग 12
868 सावंत आिदEय दीपक भारतीय िव�ा भवन परांजपे िव�ा मंिदर 11.11.162 CCCC010010010010४२५४२५४२५४२५ रोलबॉल रा0य िDतीय 15
869 ढोबळे िसIांत िनरंजन भारतीय िव�ा भवन परांजपे िव�ा मंिदर 11.11.162 C009953C009953C009953C009953 रोलबॉल राRdीय �थम 20
870 कवठेकर शंतनु हष[ल भारतीय िव�ा भवन परांजपे िव�ा मंिदर 11.11.162 C010141C010141C010141C010141 रोलबॉल राRdीय �थम 20
871 आरस अथव[ िदपक भारतीय िव�ा भवन परांजपे िव�ा मंिदर 11.11.162 C010441C010441C010441C010441 बॅडYमटन राRdीय �थम 20
872 मारणे आकाश संजय नवभारत माLय व उ�च माLय िव�ालय, िशवणे 11.05.017 C009205C009205C009205C009205 ताय)वांदो रा0य तृतीय 15
873 बोडरे यश संतोष नवभारत माLय व उ�च माLय िव�ालय, िशवणे 11.05.017 C009206C009206C009206C009206 कब�ी िजPहा िDतीय 05
874 घोडके शुभम बाबासाहेब नवभारत माLय व उ�च माLय िव�ालय, िशवणे 11.05.017 C009173C009173C009173C009173 कब�ी िजPहा िDतीय 05
875 Yशदे नवनाथ ऋिषनाथ /यू इं�_लश �कूल ॲ/ड 0यु कॉलेज, टाकवे बु. ता. मावळ 11.09.023 C081410C081410C081410C081410 वेटिलnटOग िजPहा �थम 05
876 अमन िशवकुमार िपGे िव�ाभवन हाय व 0यु कॉलेज, मॉडेल कॉलनी, िश. नगर, पुणे 11.15.073 C008777C008777C008777C008777 मैदानी राRdीय सहभाग 15
877 ऋिषकेश मेनकुदळे िव�ाभवन हाय व 0यु कॉलेज, मॉडेल कॉलनी, िश. नगर, पुणे 11.15.073 C008751C008751C008751C008751 मैदानी िजPहा तृतीय 05
878 नील �शांत राजापुरे िव�ाभवन हाय व 0यु कॉलेज, मॉडेल कॉलनी, िश. नगर, पुणे 11.15.073 C008733C008733C008733C008733 मैदानी िजPहा तृतीय 05
879 ॲरेन अिजत साठे िव�ाभवन हाय व 0यु कॉलेज, मॉडेल कॉलनी, िश. नगर, पुणे 11.15.073 C008776C008776C008776C008776 मैदानी िजPहा तृतीय 05
880 आिदEय मयुर शहा िव�ाभवन हाय व 0यु कॉलेज, मॉडेल कॉलनी, िश. नगर, पुणे 11.15.073 C008695C008695C008695C008695 मैदानी िजPहा तृतीय 05
881 संकेत सुरेश पाटोळे सkट जोसेफ बॉईज हाय�कूल, खडकी 11.15.042 C002288C002288C002288C002288 हॉकी रा0य िDतीय 15
882 ि£�तोफर ज4ेस गवारे सkट जोसेफ बॉईज हाय�कूल, खडकी 11.15.042 C002273C002273C002273C002273 हॉकी िवभाग िDतीय 10
883 आशुतोष सुिजत वाघवकर सkट जोसेफ बॉईज हाय�कूल, खडकी 11.15.042 C002172C002172C002172C002172 हॉकी िजPहा िDतीय 05
884 रोहन नागेश कगेलू सkट जोसेफ बॉईज हाय�कूल, खडकी 11.15.042 C002345C002345C002345C002345 हॉकी रा0य िDतीय 15
885 इ4�सेाल बिशर स�यद सkट जोसेफ बॉईज हाय�कूल, खडकी 11.15.042 C002217C002217C002217C002217 हॉकी िवभाग िDतीय 10
886 सौरभ राजkl काळभोर सkट जोसेफ बॉईज हाय�कूल, खडकी 11.15.042 C002429C002429C002429C002429 हॉकी िवभाग िDतीय 10
887 इ4मॅ/यूअर रॉ�ी)स थॉमस सkट जोसेफ बॉईज हाय�कूल, खडकी 11.15.042 C002164C002164C002164C002164 हॉकी िवभाग िDतीय 10
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888 िसIांत संघराज गायगवाणे सkट जोसेफ बॉईज हाय�कूल, खडकी 11.15.042 C002399C002399C002399C002399 हॉकी िजPहा िDतीय 05
889 वेदांत सुिनल Yशदे सkट जोसेफ बॉईज हाय�कूल, खडकी 11.15.042 C002162C002162C002162C002162 हॉकी िवभाग िDतीय 10
890 सायरस सॅिवओ देवसगायन सkट जोसेफ बॉईज हाय�कूल, खडकी 11.15.042 C002112C002112C002112C002112 हॉकी िवभाग िDतीय 10
891 गॉडिवन िवPसन �ॅ`ीयल सkट जोसेफ बॉईज हाय�कूल, खडकी 11.15.042 C002200C002200C002200C002200 हॉकी िवभाग िDतीय 10
892 हंजाला मोह4मद तांबोली सkट जोसेफ बॉईज हाय�कूल, खडकी 11.15.042 C002342C002342C002342C002342 हॉकी िवभाग िDतीय 10
893 घोडके हनुमंत बळीराम Mी. वाघेeर िव�ालय, च�होली 11.05.015 C077796C077796C077796C077796 sहॉलीबॉल िजPहा िDतीय 05
894 लांडगे संकेत सुकदेव Mी. वाघेeर िव�ालय, च�होली 11.05.015 C077780C077780C077780C077780 sहॉलीबॉल िजPहा िDतीय 05
895 सगट ओमकार िव�ल Mी. वाघेeर िव�ालय, च�होली 11.05.015 C077801C077801C077801C077801 sहॉलीबॉल िजPहा िDतीय 05
896 Yशदे �ितक चlंकांत Mी. वाघेeर िव�ालय, च�होली 11.05.015 C077928C077928C077928C077928 sहॉलीबॉल िजPहा िDतीय 05
897 पाटोळे हष[ल शैलेश Mी. वाघेeर िव�ालय, च�होली 11.05.015 C077770C077770C077770C077770 sहॉलीबॉल िजPहा िDतीय 05
898 थोरात िनरंजन सुिनल Mी. भैरवनाथ माLय व उ�च माLय िव�ालय, खुटबाव 11.04.021 C131256C131256C131256C131256 कब�ी िवभाग तृतीय 10
899 कांबळे वैRणवी िवeंभर Mी. भैरवनाथ माLय व उ�च माLय िव�ालय, खुटबाव 11.04.021 C131464C131464C131464C131464 कब�ी िवभाग तृतीय 10
900 गायकवाड �ाज)ता उiम Mी. रोकडोबानाथ िव�ा. भांडगाव 11.04.041 C131229C131229C131229C131229 कब�ी िवभाग तृतीय 10
901 चsहाण अuपता सुभाष Mी. रोकडोबानाथ िव�ा. भांडगाव 11.04.041 C131360C131360C131360C131360 कब�ी िवभाग तृतीय 10
902 माने कमल हनुमंत Mी. रोकडोबानाथ िव�ा. भांडगाव 11.04.041 C131194C131194C131194C131194 कब�ी िवभाग तृतीय 10
903 शkडगे अिभषेक रYवl Mी. रोकडोबानाथ िव�ा. भांडगाव 11.04.041 C131317C131317C131317C131317 कब�ी िवभाग िDतीय 10
904 िभसे िव�ल पांडूरंग Mी. रोकडोबानाथ िव�ा. भांडगाव 11.04.041 C131299C131299C131299C131299 कब�ी िवभाग िDतीय 10
905 ढवळे िनिखल काळुराम Mी. रोकडोबानाथ िव�ा. भांडगाव 11.04.041 C131376C131376C131376C131376 कब�ी िवभाग िDतीय 10
906 शेळके संकष[ गंगाधर िव�ाधाम �शाला, िशqर 11.13.001 C090068C090068C090068C090068 बुिIबळ राRdीय �थम 20
907 फंड मेघराज सखाराम िव�ाधाम �शाला, िशqर 11.13.001 C090184C090184C090184C090184 कु�ती िजPहा िDतीय 05
908 तळोले िसIांतराव गुलाबराव िव�ाधाम �शाला, िशqर 11.13.001 C090356C090356C090356C090356 कराटे िजPहा तृतीय 05
909 मोरे वैRणवी संतोष सkट जोसेफ हाय�कूल, पाषाण 11.11.025 C000394C000394C000394C000394 जलतरण राRdीय तृतीय 20
910 भेगडे साJी बापू सkट जोसेफ हाय�कूल, पाषाण 11.11.025 C000520C000520C000520C000520 जलतरण रा0य सहभाग 12
911 जठेानी सािनया मनोज सkट जोसेफ हाय�कूल, पाषाण 11.11.025 C000528C000528C000528C000528 जलतरण रा0य सहभाग 12
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912 सै�यद ईशा शिकल सkट जोसेफ हाय�कूल, पाषाण 11.11.025 C000542C000542C000542C000542 हॉकी िवभाग िDतीय 10
913 �साद िनतीन बाबर �ानिदप इं_लीश िमडीयम �कूल, वडगाव 11.15.201 C021823C021823C021823C021823 कराटे रा0य िDतीय 15
914 तेजल मनोज आडले �ानिदप इं_लीश िमडीयम �कूल, वडगाव 11.15.201 C021837C021837C021837C021837 कराटे िवभाग तृतीय 10
915 सं�कृती सिचन सुतार पी ई एस मॉडन[ गPस[ हाय 11.11.018 C041442C041442C041442C041442 तलवारबाजी िजPहा तृतीय 05
916 ऋतुजा नवनाथ िबडे पी ई एस मॉडन[ गPस[ हाय 11.11.018 C041384C041384C041384C041384 तलवारबाजी िजPहा तृतीय 05
917 पवार गणेश तुळशीराम ऑ. खाशाबा जाधव माLय �ीडािनकेतन पुणे 11.15.221 C023911C023911C023911C023911 खो - खो िवभाग तृतीय 10
918 गोरे गणेश बालाजी ऑ. खाशाबा जाधव माLय �ीडािनकेतन पुणे 11.15.221 C023688C023688C023688C023688 खो - खो िवभाग तृतीय 10
919 पडवळकर समथ[ Mीकांत ऑ. खाशाबा जाधव माLय �ीडािनकेतन पुणे 11.15.221 C023902C023902C023902C023902 खो - खो िवभाग तृतीय 10
920 मोरे चतै/य महेश ऑ. खाशाबा जाधव माLय �ीडािनकेतन पुणे 11.15.221 C023625C023625C023625C023625 खो - खो िवभाग तृतीय 10
921 शेख आिशक मु)तार ऑ. खाशाबा जाधव माLय �ीडािनकेतन पुणे 11.15.221 C023742C023742C023742C023742 खो - खो िवभाग तृतीय 10
922 िशकारे िकरण सोमनाथ ऑ. खाशाबा जाधव माLय �ीडािनकेतन पुणे 11.15.221 C023880C023880C023880C023880 खो - खो िवभाग तृतीय 10
923 गणगे ओंकार राजशे ऑ. खाशाबा जाधव माLय �ीडािनकेतन पुणे 11.15.221 C023791C023791C023791C023791 खो - खो िवभाग तृतीय 10
924 4ह�के िवकास बाळु ऑ. खाशाबा जाधव माLय �ीडािनकेतन पुणे 11.15.221 C023632C023632C023632C023632 खो - खो िवभाग तृतीय 10
925 बनसोडे रोहन िभमाशंकर ऑ. खाशाबा जाधव माLय �ीडािनकेतन पुणे 11.15.221 C023699C023699C023699C023699 तलवारबाजी िजPहा तृतीय 05
926 जाधव मोिनका िवनोदराव ऑ. खाशाबा जाधव माLय �ीडािनकेतन पुणे 11.15.221 C023748C023748C023748C023748 तलवारबाजी िजPहा �थम 05
927 कोळेकर िशतल धम�l ऑ. खाशाबा जाधव माLय �ीडािनकेतन पुणे 11.15.221 C023771C023771C023771C023771 कु�ती िजPहा िDतीय 05
928 अंिकता बसवंत बागडे ऑ. खाशाबा जाधव माLय �ीडािनकेतन पुणे 11.15.221 C023562C023562C023562C023562 ताय)वांदो िजPहा तृतीय 05
929 मkडोसा एमेिलया िडएगो सkट ॲ/स हाय�कूल, कॅ4प 11.15.020 C027084C027084C027084C027084 हॉकी िजPहा िDतीय 05
930 मॅ��े/हस नीना डॅिनयल सkट ॲ/स हाय�कूल, कॅ4प 11.15.020 C027153C027153C027153C027153 हॉकी िजPहा िDतीय 05
931 कांबळे िरताली गणेश सkट ॲ/स हाय�कूल, कॅ4प 11.15.020 C026940C026940C026940C026940 हॉकी िजPहा िDतीय 05
932 साहनी रेणकूा हरे/l सkट ॲ/स हाय�कूल, कॅ4प 11.15.020 C027191C027191C027191C027191 हॉकी िजPहा िDतीय 05
933 अरोरा पलकीत कौर िजवनYसग सkट ॲ/स हाय�कूल, कॅ4प 11.15.020 C026996C026996C026996C026996 हॉकी िजPहा िDतीय 05
934 कारsहालो फेिलिसया ¤ाB/सस सkट ॲ/स हाय�कूल, कॅ4प 11.15.020 C027000C027000C027000C027000 हॉकी िजPहा िDतीय 05
935 डोईफोडे अनुRका धनंजय सkट ॲ/स हाय�कूल, कॅ4प 11.15.020 C027114C027114C027114C027114 हॉकी िजPहा िDतीय 05
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936 साळुंके लाव�या शाळी�ाम सkट ॲ/स हाय�कूल, कॅ4प 11.15.020 C027205C027205C027205C027205 हॉकी राRdीय सहभाग 15
937 �साद िनता राजन शादु[ल सुधाकर जाधवर माLय िव�ा. 11.10.039 C026678C026678C026678C026678 ताय)वांदो िवभाग िDतीय 10
938 चsहाण सािहल रामचlं मंगलमुत� िव�ाधाम रांजणगाव गणपती 11.13.004 C093743C093743C093743C093743 कराटे रा0य िDतीय 15
939 सरकटे आकाश सुरेश मंगलमुत� िव�ाधाम रांजणगाव गणपती 11.13.004 C093620C093620C093620C093620 कराटे िवभाग िDतीय 10
940 नाईल अमोल भगवान अिभनव माLय िव�ा.जाधववाडी 11.05.088 C077406C077406C077406C077406 डॉजबॉल िजPहा तृतीय 05
941 बागडे बॉबी सुिनल अिभनव माLय िव�ा.जाधववाडी 11.05.088 C077411C077411C077411C077411 डॉजबॉल िजPहा तृतीय 05
942 जाधव िववेक िवeनाथ अिभनव माLय िव�ा.जाधववाडी 11.05.088 C077419C077419C077419C077419 डॉजबॉल िजPहा तृतीय 05
943 मानकर सुभाष भागवत अिभनव माLय िव�ा.जाधववाडी 11.05.088 C077443C077443C077443C077443 डॉजबॉल िजPहा तृतीय 05
944 दुगू[णे �0वल माqती अिभनव माLय िव�ा.जाधववाडी 11.05.088 C077491C077491C077491C077491 डॉजबॉल िजPहा तृतीय 05
945 खुशबू �िवण चौधरी इ/फंट िजझस हाय�कूल, वाकड 11.16.121 C066844C066844C066844C066844 बा�केटबॉल िवभाग िDतीय 10
946 जा/हवी िजतkl बोरा इ/फंट िजझस हाय�कूल, वाकड 11.16.121 C066974C066974C066974C066974 बा�केटबॉल िवभाग िDतीय 10
947 ईशा गंगाधर कुलकण� इ/फंट िजझस हाय�कूल, वाकड 11.16.121 C066923C066923C066923C066923 बा�केटबॉल िवभाग िDतीय 10
948 सई शैलेश जाधव इ/फंट िजझस हाय�कूल, वाकड 11.16.121 C066750C066750C066750C066750 बा�केटबॉल िवभाग िDतीय 10
949 पुव
 मनोज गुगळे इ/फंट िजझस हाय�कूल, वाकड 11.16.121 C066970C066970C066970C066970 बा�केटबॉल िवभाग िDतीय 10
950 MIा बाबू Yचचवडे इ/फंट िजझस हाय�कूल, वाकड 11.16.121 C066658C066658C066658C066658 बा�केटबॉल िवभाग िDतीय 10
951 Mृती हेमंत िवशे इ/फंट िजझस हाय�कूल, वाकड 11.16.121 C066950C066950C066950C066950 बा�केटबॉल िवभाग िDतीय 10
952 साळुंखे अथव[ शंकर इ/फंट िजझस हाय�कूल, वाकड 11.16.121 C066949C066949C066949C066949 बा�केटबॉल िजPहा िDतीय 05
953 िदपेश �वnनील खाबीया इ/फंट िजझस हाय�कूल, वाकड 11.16.121 C066755C066755C066755C066755 बा�केटबॉल िजPहा िDतीय 05
954 िJतीजा Mीकांत इतराज इ/फंट िजझस हाय�कूल, वाकड 11.16.121 C066954C066954C066954C066954 कराटे िजPहा �थम 05
955 रिवकीरण संजय क�छवे Mी. सर�वती िव�ा मंिदर माLयिमक कोथqड, पुणे 11.11.105 C010600C010600C010600C010600 खो - खो राRdीय तृतीय 20
956 कुणाल नवनाथ फाले Mी. सर�वती िव�ा मंिदर माLयिमक कोथqड, पुणे 11.11.105 C010541C010541C010541C010541 खो - खो िवभाग िDतीय 10
957 सुबोध संतोष मोिहते Mी. सर�वती िव�ा मंिदर माLयिमक कोथqड, पुणे 11.11.105 C009876C009876C009876C009876 खो - खो िवभाग िDतीय 10
958 सौरभ संजय चsहाण Mी. सर�वती िव�ा मंिदर माLयिमक कोथqड, पुणे 11.11.105 C010584C010584C010584C010584 खो - खो िजPहा तृतीय 05
959 अिवनाश िदलीप साळुंखे Mी. सर�वती िव�ा मंिदर माLयिमक कोथqड, पुणे 11.11.105 C010601C010601C010601C010601 खो - खो िजPहा तृतीय 05
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960 अथव[ नरkl जऊल Mी. सर�वती िव�ा मंिदर माLयिमक कोथqड, पुणे 11.11.105 C010599C010599C010599C010599 खो - खो िजPहा तृतीय 05
961 ितितJा पढेर सkट जोसेफ बेथनी �कूल, देहूरोड, पुणे 11.16.144 C080296C080296C080296C080296 कराटे िजPहा तृतीय 05
962 ओम अqण घोडके नु म  िव �शाला, पुणे २ 11.11.015 C042601C042601C042601C042601 ि�केट रा0य सहभाग 12
963 ओम गणेश तावरे नु म  िव �शाला, पुणे २ 11.11.015 C042653C042653C042653C042653 कॅरम राRdीय िDतीय 20
964 ठाणे अथव[ राजkl नु म  िव �शाला, पुणे २ 11.11.015 C042812C042812C042812C042812 खो - खो िवभाग िDतीय 10
965 रिवकुमार िवनोद महातो नु म  िव �शाला, पुणे २ 11.11.015 C042943C042943C042943C042943 मैदानी िवभाग तृतीय 10
966 ढगे िधरज अंकुश नु म  िव �शाला, पुणे २ 11.11.015 C042954C042954C042954C042954 ि�केट िजPहा �थम 05
967 वेदांत आnपा Yशदे नु म  िव �शाला, पुणे २ 11.11.015 C042318C042318C042318C042318 ि�केट िजPहा �थम 05
968 कचरे तुषार रघुनाथ नु म  िव �शाला, पुणे २ 11.11.015 C042480C042480C042480C042480 कब�ी िजPहा �थम 05
969 दळवी आयुष अशोक साधना िव�ालय, हडपसर 11.15.031 C048198C048198C048198C048198 बॉल बॅडYमटन रा0य �थम 15
970 चांदगुडे �णव राजkl साधना िव�ालय, हडपसर 11.15.031 C049521C049521C049521C049521 बॉल बॅडYमटन रा0य िDतीय 15
971 पंिदलवाड सोमनाथ परमेeर साधना िव�ालय, हडपसर 11.15.031 C048749C048749C048749C048749 आ¥ापा¥ा िवभाग �थम 10
972 राऊत अथव[ अशोक साधना िव�ालय, हडपसर 11.15.031 C048776C048776C048776C048776 आ¥ापा¥ा िवभाग �थम 10
973 शेवरे अिभषेक दiा साधना िव�ालय, हडपसर 11.15.031 C048236C048236C048236C048236 कराटे रा0य सहभाग 12
974 िम�कीन गणेश sयंकटेश साधना िव�ालय, हडपसर 11.15.031 C048189C048189C048189C048189 0युदो िजPहा �थम 05
975 सलोनी धनराज गायकवाड रावसाहेब पटवध[न िव�ालय 11.15.059 C013535C013535C013535C013535 �)sयॅश िजPहा तृतीय 05
976 तेजल िदलीप भरणे रावसाहेब पटवध[न िव�ालय 11.15.059 C013312C013312C013312C013312 �)sयॅश िजPहा िDतीय 05
977 सुि�या हनुमंत फडके रावसाहेब पटवध[न िव�ालय 11.15.059 C013595C013595C013595C013595 �)sयॅश िजPहा चतुथ[ 0
978 ओम हौशीराम वाळुंज Mी. सुमंत िव�ालय, Yपपरी बु. ता. खेड 11.08.017 C096322C096322C096322C096322 वेटिलnटOग िवभाग तृतीय 10
979 यश संिदप खवले युिनक इंB_लश िमडीयम �कूल व 0यु कॉलेज 11.11.156 C020259C020259C020259C020259 0युदो रा0य सहभाग िनरंक
980 िनिशधा नंदकुमार िनकम युिनक इंB_लश िमडीयम �कूल व 0यु कॉलेज 11.11.156 C020045C020045C020045C020045 0युदो रा0य सहभाग 12
981 िवशाल चदंु सुकले युिनक इंB_लश िमडीयम �कूल व 0यु कॉलेज 11.11.156 C020117C020117C020117C020117 0युदो रा0य सहभाग िनरंक
982 िसIांत राजमणी Yसह युिनक इंB_लश िमडीयम �कूल व 0यु कॉलेज 11.11.156 C020120C020120C020120C020120 0युदो रा0य िDतीय 15
983 गsहाणे तनया आnपा एम एस एस हाय�कूल 11.16.020         खो - खो रा0य �थम 15

िवजय संतान           
िजPहा �ीडा अिधकारी, पुणे .



अअअअ....���� िव�ा�य
चे नाविव�ा�य
चे नाविव�ा�य
चे नाविव�ा�य
चे नाव शाळेचे नावशाळेचे नावशाळेचे नावशाळेचे नाव शाळा सांकेतांक �शाळा सांकेतांक �शाळा सांकेतांक �शाळा सांकेतांक � बैठक �ंबैठक �ंबैठक �ंबैठक �ं खेळखेळखेळखेळ �तर�तर�तर�तर �ािव�य�ािव�य�ािव�य�ािव�य िशफारस गुणिशफारस गुणिशफारस गुणिशफारस गुण

984 रणYशगे िनरस कृRणदेव एम एस एस हाय�कूल 11.16.020 C061022C061022C061022C061022 खो - खो िजPहा िDतीय 05
985 मडके ओमकार िवलास एम एस एस हाय�कूल 11.16.020 C0611049C0611049C0611049C0611049 खो - खो िजPहा िDतीय 05
986 दुग
डे ऋिषकेश अिजत एम एस एस हाय�कूल 11.16.020 C060818C060818C060818C060818 खो - खो िजPहा िDतीय 05
987 सावंत �ाची िवलास एम एस एस हाय�कूल 11.16.020 C060935C060935C060935C060935 रोप B�कपOग िजPहा िDतीय 05
988 करकंडे तनMी कारभारी एम एस एस हाय�कूल 11.16.020 C060856C060856C060856C060856 रोप B�कपOग िजPहा िDतीय 05
989 कदम आकांJा िकरण एम एस एस हाय�कूल 11.16.020 C060997C060997C060997C060997 रोप B�कपOग िजPहा िDतीय 05
990 शेडगे �िणता गणेश एम एस एस हाय�कूल 11.16.020 C061023C061023C061023C061023 रोप B�कपOग िजPहा िDतीय 05
991 रEनपारखे ऋचा िववेक एम एस एस हाय�कूल 11.16.020 C060894C060894C060894C060894 योगासन िजPहा सातवा 0
992 अRटेकर पायल रYवl एम एस एस हाय�कूल 11.16.020 C060874C060874C060874C060874 योगासन िजPहा सातवा 0
993 भोर आिदती िनवृiी एम एस एस हाय�कूल 11.16.020 C060818C060818C060818C060818 योगासन िजPहा सहावा 0
994 चौधरी िकरण राजkl एम एस एस हाय�कूल 11.16.020 C060996C060996C060996C060996 मैदानी िजPहा तृतीय 05
995 राJे सुरज शहाजी एम एस एस हाय�कूल 11.16.020 C060838C060838C060838C060838 िसकई माश[ल आट[ रा0य सहभाग 12
996 देवळापुरे िव�मािदEय �काश द रेवाचदं भोजवानी ॲकेडमी, पुणे 11.15.126 C027321C027321C027321C027321 रोल बॉल राRdीय �थम 20
997 साळुंखे अजु[न अिवनाश द रेवाचदं भोजवानी ॲकेडमी, पुणे 11.15.126 C027301C027301C027301C027301 रोल बॉल िजPहा तृतीय 05
998 राय देव राजकूमार द रेवाचदं भोजवानी ॲकेडमी, पुणे 11.15.126 C027277C027277C027277C027277 रोल बॉल िजPहा तृतीय 05
999 शंभरुाज ेिदलीप पाटील नेताजी सुभाषचlं बोस, फुलगाव 11.05.080 C038707C038707C038707C038707 वुशू रा0य तृतीय 15

1000 जाधव �वBnनल शिशभषुण नेताजी सुभाषचlं बोस, फुलगाव 11.05.080 C038901C038901C038901C038901 फुटबॉल िजPहा �थम 05
1001 िनिखल जग�ाथ Yशदे नेताजी सुभाषचlं बोस, फुलगाव 11.05.080 C038783C038783C038783C038783 फुटबॉल िजPहा �थम 05
1002 अिनल लोकबहादुर िवeकम
 नेताजी सुभाषचlं बोस, फुलगाव 11.05.080 C038634C038634C038634C038634 फुटबॉल िजPहा �थम 05
1003 यश अशोक रायकर नेताजी सुभाषचlं बोस, फुलगाव 11.05.080 C038757C038757C038757C038757 फुटबॉल िजPहा �थम 05
1004 �ितक चlंशेखर कदम नेताजी सुभाषचlं बोस, फुलगाव 11.05.080 C038800C038800C038800C038800 फुटबॉल िजPहा �थम 05
1005 ि`जशे सुरkl कुमार नेताजी सुभाषचlं बोस, फुलगाव 11.05.080 C038741C038741C038741C038741 फुटबॉल िजPहा �थम 05
1006 अिनल िसयाराम यादव नेताजी सुभाषचlं बोस, फुलगाव 11.05.080 C038625C038625C038625C038625 फुटबॉल िजPहा �थम 05
1007 सोहम शरद राणे नेताजी सुभाषचlं बोस, फुलगाव 11.05.080 C038623C038623C038623C038623 फुटबॉल िजPहा �थम 05

िवजय संतान           
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1008 आदमाने िव�ा बाळासाहेब Mी. भैरवनाथ माLय िव�ालय, भोसरी पुणे 11.16.006 C071910C071910C071910C071910 िककबॉ)सOग रा0य सहभाग 12
1009 िनBRमता जया पुजारी िवeकम
 िव�ालय, इं�जी माLय िबबवेवाडी, पुणे 37 11.11.090 C017440C017440C017440C017440 वेटिलnटOग राRdीय सहभाग 15
1010 अिभषेक गणेश पाटील िवeकम
 िव�ालय, इं�जी माLय िबबवेवाडी, पुणे 37 11.11.090 C017668C017668C017668C017668 वेटिलnटOग रा0य सहभाग 12
1011 eेता नंदिकशोर गजमल िवeकम
 िव�ालय, इं�जी माLय िबबवेवाडी, पुणे 37 11.11.090 C017375C017375C017375C017375 वेटिलnटOग िवभाग िDतीय 10
1012 0योती नागkl चौहान िवeकम
 िव�ालय, इं�जी माLय िबबवेवाडी, पुणे 37 11.11.090 C017588C017588C017588C017588 वेटिलnटOग िवभाग िDतीय 10
1013 शुभम �ानेeर पेटकर िवeकम
 िव�ालय, इं�जी माLय िबबवेवाडी, पुणे 37 11.11.090 C017331C017331C017331C017331 वेटिलnटOग िवभाग तृतीय 10
1014 सोनम मनोज यादव िवeकम
 िव�ालय, इं�जी माLय िबबवेवाडी, पुणे 37 11.11.090 C017534C017534C017534C017534 मैदानी िजPहा िDतीय 05
1015 िसIी भमुानंद साका िवeकम
 िव�ालय, इं�जी माLय िबबवेवाडी, पुणे 37 11.11.090 C017448C017448C017448C017448 वेटिलnटOग िजPहा िDतीय 05
1016 Mृती Mीमंत देवकुळे िवeकम
 िव�ालय, इं�जी माLय िबबवेवाडी, पुणे 37 11.11.090 C017635C017635C017635C017635 कराटे िजPहा िDतीय 05
1017 अंिकता राहुल पोखरणा िवeकम
 िव�ालय, इं�जी माLय िबबवेवाडी, पुणे 37 11.11.090 C017570C017570C017570C017570 ताय)वांदो िजPहा तृतीय 05
1018 संकेत राम qपनावर िवeकम
 िव�ालय, इं�जी माLय िबबवेवाडी, पुणे 37 11.11.090 C017276C017276C017276C017276 वेटिलnटOग िजPहा तृतीय 05
1019 तेजस िवeनाथ धो�े िवeकम
 िव�ालय, इं�जी माLय िबबवेवाडी, पुणे 37 11.11.090 C017300C017300C017300C017300 वेटिलnटOग िजPहा िDतीय 05
1020 यश युवराज फडतरे िवeकम
 िव�ालय, इं�जी माLय िबबवेवाडी, पुणे 37 11.11.090 C017305C017305C017305C017305 वेटिलnटOग िजPहा िDतीय 05
1021 आकांJा अिजत खोपडे िवeकम
 िव�ालय, इं�जी माLय िबबवेवाडी, पुणे 37 11.11.090 C017277C017277C017277C017277 वेटिलnटOग िजPहा िDतीय 05
1022 आ�ेषा अशोक माने िवeकम
 िव�ालय, इं�जी माLय िबबवेवाडी, पुणे 37 11.11.090 C017657C017657C017657C017657 वेटिलnटOग िजPहा िDतीय 05
1023 कौ�तुभ हेमंत परदेशी िवeकम
 िव�ालय, इं�जी माLय िबबवेवाडी, पुणे 37 11.11.090 C017316C017316C017316C017316 वेटिलnटOग िजPहा तृतीय 05
1024 qEवीक संजय पासलकर िवeकम
 िव�ालय, मराठी माLय िबबवेवाडी, पुणे 37 11.11.091 C017141C017141C017141C017141 वेटिलnटOग रा0य सहभाग 12
1025 शेख आलीया कलीम अंजुमन ए इ�लाम अहेमद पीर इंB_लश िमडीयम हाय�कूल, पुणे 11.15.196 C033302C033302C033302C033302 टेिन)वाईट िजPहा तृतीय 05
1026 शेख जोबीया कलीम अंजुमन ए इ�लाम अहेमद पीर इंB_लश िमडीयम हाय�कूल, पुणे 11.15.196 C033303C033303C033303C033303 टेिन)वाईट िजPहा तृतीय 05
1027 सािनया इ`ािहम नदाफ महाEमा गांधी िव�ालय, राजगुqनगर 11.08.001 C097080C097080C097080C097080 वेटिलnटOग रा0य सहभाग 12
1028 िनिखल िसताराम वाळुंज महाEमा गांधी िव�ालय, राजगुqनगर 11.08.001 C096339C096339C096339C096339 सेपाक टकरा िजPहा िDतीय 05
1029 शाeत जयंत Yशदे महाEमा गांधी िव�ालय, राजगुqनगर 11.08.001 C096731C096731C096731C096731 सेपाक टकरा िजPहा िDतीय 05
1030 मृणाली रामचlं कोिहनकर महाEमा गांधी िव�ालय, राजगुqनगर 11.08.001 C097016C097016C097016C097016 तलवारबाजी िजPहा तृतीय 05
1031 खोसे पाटील मैिथली संिदप शारदाबाई पवार िव�ािनकेतन शारदानगर, बारामती 11.02.032 C118109C118109C118109C118109 फुटबॉल िजPहा �थम 05
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1032 शेळके Mृती पोपट शारदाबाई पवार िव�ािनकेतन शारदानगर, बारामती 11.02.032 C118035C118035C118035C118035 फुटबॉल िजPहा �थम 05
1033 यादव सिमJा आनंद शारदाबाई पवार िव�ािनकेतन शारदानगर, बारामती 11.02.032 C118142C118142C118142C118142 फुटबॉल िजPहा �थम 05
1034 अJता कमलाकर काळभोर शारदाबाई पवार िव�ािनकेतन शारदानगर, बारामती 11.02.032 C118080C118080C118080C118080 फुटबॉल िजPहा �थम 05
1035 ल%ढे पुजा चlंकांत शारदाबाई पवार िव�ािनकेतन शारदानगर, बारामती 11.02.032 C117956C117956C117956C117956 फुटबॉल िजPहा �थम 05
1036 साJी राम िहवरकर शारदाबाई पवार िव�ािनकेतन शारदानगर, बारामती 11.02.032 C117869C117869C117869C117869 फुटबॉल िजPहा �थम 05
1037 टकले कोमल हणमुंत शारदाबाई पवार िव�ािनकेतन शारदानगर, बारामती 11.02.032 C118115C118115C118115C118115 फुटबॉल िजPहा �थम 05
1038 पाटील Mृती रमेश शारदाबाई पवार िव�ािनकेतन शारदानगर, बारामती 11.02.032 C118160C118160C118160C118160 फुटबॉल िजPहा �थम 05
1039 पाटील िशवांजली रिसक शारदाबाई पवार िव�ािनकेतन शारदानगर, बारामती 11.02.032 C118118C118118C118118C118118 फुटबॉल िजPहा �थम 05
1040 तनुजा ताEयाबा खोरे शारदाबाई पवार िव�ािनकेतन शारदानगर, बारामती 11.02.032 C118070C118070C118070C118070 फुटबॉल िजPहा �थम 05
1041 ठ%बरे वैRणवी िव�ल शारदाबाई पवार िव�ािनकेतन शारदानगर, बारामती 11.02.032 C117866C117866C117866C117866 योगासन रा0य तृतीय 15
1042 Yशदे ि�यांका बापुराव शारदाबाई पवार िव�ािनकेतन शारदानगर, बारामती 11.02.032 C118090C118090C118090C118090 योगासन रा0य सहभाग 12
1043 िनकम सायली सुिनल शारदाबाई पवार िव�ािनकेतन शारदानगर, बारामती 11.02.032 C117970C117970C117970C117970 मैदानी िवभाग तृतीय 10
1044 साठे सुि�या बाबासाहेब शारदाबाई पवार िव�ािनकेतन शारदानगर, बारामती 11.02.032 C118068C118068C118068C118068 योगासन िजPहा सातवा 0
1045 साJी Y�बक टापरे शारदाबाई पवार िव�ािनकेतन शारदानगर, बारामती 11.02.032 C118082C118082C118082C118082 रोप मGखांब िजPहा तृतीय 05
1046 यादव अनघा अशोक /यू इं_लीश �कूल, लोणी भापकर, ता. बारामती, िज. पुणे 11.02.021 C120482C120482C120482C120482 बेसबॉल राRdीय तृतीय 20
1047 रांगोळे मंजुMी तुकाराम /यू इं_लीश �कूल, लोणी भापकर, ता. बारामती, िज. पुणे 11.02.021 C120671C120671C120671C120671 बेसबॉल रा0य तृतीय 15
1048 सुतार िJतीजा सोमनाथ /यू इं_लीश �कूल, लोणी भापकर, ता. बारामती, िज. पुणे 11.02.021 C120830C120830C120830C120830 बेसबॉल रा0य तृतीय 15
1049 मासाळे मोिनका ताEयाबा /यू इं_लीश �कूल, लोणी भापकर, ता. बारामती, िज. पुणे 11.02.021 C120598C120598C120598C120598 बेसबॉल रा0य तृतीय 15
1050 बारवकर िदsया िवकास /यू इं_लीश �कूल, लोणी भापकर, ता. बारामती, िज. पुणे 11.02.021 C120576C120576C120576C120576 बेसबॉल रा0य तृतीय 15
1051 Yशदे कPपना िवजय /यू इं_लीश �कूल, लोणी भापकर, ता. बारामती, िज. पुणे 11.02.021 C120700C120700C120700C120700 बेसबॉल रा0य तृतीय 15
1052 भापकर साJी गणेश /यू इं_लीश �कूल, लोणी भापकर, ता. बारामती, िज. पुणे 11.02.021 C120625C120625C120625C120625 बेसबॉल रा0य तृतीय 15
1053 गोलांडे ��ा सुिनल /यू इं_लीश �कूल, लोणी भापकर, ता. बारामती, िज. पुणे 11.02.021 C120341C120341C120341C120341 बेसबॉल रा0य तृतीय 15
1054 धायगुडे तेजMी संतोष /यू इं_लीश �कूल, लोणी भापकर, ता. बारामती, िज. पुणे 11.02.021 C120458C120458C120458C120458 बेसबॉल रा0य तृतीय 15
1055 गायकवाड गाय�ी बाळासाहेब /यू इं_लीश �कूल, लोणी भापकर, ता. बारामती, िज. पुणे 11.02.021 C120898C120898C120898C120898 बेसबॉल रा0य तृतीय 15
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1056 भोसले आकांJा नामदेव /यू इं_लीश �कूल, लोणी भापकर, ता. बारामती, िज. पुणे 11.02.021 C120394C120394C120394C120394 बेसबॉल रा0य तृतीय 15
1057 गावडे तेजMी बापुराव /यू इं_लीश �कूल, लोणी भापकर, ता. बारामती, िज. पुणे 11.02.021 C120421C120421C120421C120421 बेसबॉल रा0य तृतीय 15
1058 कडाळे अिजत राजkl /यू इं_लीश �कूल, लोणी भापकर, ता. बारामती, िज. पुणे 11.02.021 C120806C120806C120806C120806 सॉyटबॉल िवभाग तृतीय 10
1059 कुंभार लोकेश िभमराव /यू इं_लीश �कूल, लोणी भापकर, ता. बारामती, िज. पुणे 11.02.021 C120606C120606C120606C120606 सॉyटबॉल िवभाग तृतीय 10
1060 देशमाने नागेश दiा�य /यू इं_लीश �कूल, लोणी भापकर, ता. बारामती, िज. पुणे 11.02.021 C120343C120343C120343C120343 सॉyटबॉल िवभाग तृतीय 10
1061 भापकर मुकूंद Mीकांत /यू इं_लीश �कूल, लोणी भापकर, ता. बारामती, िज. पुणे 11.02.021 C120629C120629C120629C120629 सॉyटबॉल िवभाग तृतीय 10
1062 चsहाण �शांत बाबुराव /यू इं_लीश �कूल, लोणी भापकर, ता. बारामती, िज. पुणे 11.02.021 C120776C120776C120776C120776 सॉyटबॉल िवभाग तृतीय 10
1063 भापकर अिनकेत मनोहर /यू इं_लीश �कूल, लोणी भापकर, ता. बारामती, िज. पुणे 11.02.021 C120545C120545C120545C120545 सॉyटबॉल िवभाग तृतीय 10
1064 भापकर ऋितक नंदकुमार /यू इं_लीश �कूल, लोणी भापकर, ता. बारामती, िज. पुणे 11.02.021 C120833C120833C120833C120833 सॉyटबॉल िवभाग तृतीय 10
1065 भोसले रोिहत भानुदास /यू इं_लीश �कूल, लोणी भापकर, ता. बारामती, िज. पुणे 11.02.021 C120511C120511C120511C120511 सॉyटबॉल िवभाग तृतीय 10
1066 भापकर साथ[क संजय /यू इं_लीश �कूल, लोणी भापकर, ता. बारामती, िज. पुणे 11.02.021 C120746C120746C120746C120746 सॉyटबॉल िवभाग तृतीय 10
1067 पवार �शांत गणेश /यू इं_लीश �कूल, लोणी भापकर, ता. बारामती, िज. पुणे 11.02.021 C120495C120495C120495C120495 सॉyटबॉल िवभाग तृतीय 10
1068 थोरात अिभषेक बापु शारदाबाई पवार िव�ािनकेतन डे �कूल, शारदानगर, बारामती 11.02.070 C117940C117940C117940C117940 बेसबॉल राRdीय िDतीय 20
1069 वैRणवी किवराज कापसे शारदाबाई पवार िव�ािनकेतन डे �कूल, शारदानगर, बारामती 11.02.070 C118009C118009C118009C118009 िसकई माश[ल आट[ रा0य िDतीय 15
1070 हष[दा िशवाजी िथटे शारदाबाई पवार िव�ािनकेतन डे �कूल, शारदानगर, बारामती 11.02.070 C117908C117908C117908C117908 बॉ)सOग रा0य तृतीय 15
1071 देशमुख �ानराज िशव�साद शारदाबाई पवार िव�ािनकेतन डे �कूल, शारदानगर, बारामती 11.02.070 C117983C117983C117983C117983 0युदो िजPहा तृतीय 05
1072 जगताप आिदEय शांताराम शारदाबाई पवार िव�ािनकेतन डे �कूल, शारदानगर, बारामती 11.02.070 C118026C118026C118026C118026 बेसबॉल िजPहा िDतीय 05
1073 खराडे रोिहत अिनल शारदाबाई पवार िव�ािनकेतन डे �कूल, शारदानगर, बारामती 11.02.070 C117924C117924C117924C117924 बेसबॉल िजPहा िDतीय 05
1074 पाटील अिजत मोहन शारदाबाई पवार िव�ािनकेतन डे �कूल, शारदानगर, बारामती 11.02.070 C117857C117857C117857C117857 बेसबॉल िजPहा िDतीय 05
1075 डूबल �जोत �िदप शारदाबाई पवार िव�ािनकेतन डे �कूल, शारदानगर, बारामती 11.02.070 C117984C117984C117984C117984 बेसबॉल िजPहा िDतीय 05
1076 बाबर माऊली िव�म शारदाबाई पवार िव�ािनकेतन डे �कूल, शारदानगर, बारामती 11.02.070 C117933C117933C117933C117933 बेसबॉल िजPहा िDतीय 05
1077 कोPहे काuतक बाळासाहेब शारदाबाई पवार िव�ािनकेतन डे �कूल, शारदानगर, बारामती 11.02.070 C117935C117935C117935C117935 बेसबॉल िजPहा िDतीय 05
1078 लोमटे अिमत ध%डीराम शारदाबाई पवार िव�ािनकेतन डे �कूल, शारदानगर, बारामती 11.02.070 C118015C118015C118015C118015 बेसबॉल िजPहा िDतीय 05
1079 ि�यांका वेलुनाथ ताके Mी. भेकराईमाता माLय िव�ालय, भेकराईनगर 11.05.035 C035340C035340C035340C035340 हॅँ/डबॉल राRdीय सहभाग 15
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1080 �ांजली संतोष चsहाण Mी. भेकराईमाता माLय िव�ालय, भेकराईनगर 11.05.035 C053338C053338C053338C053338 हॅँ/डबॉल राRdीय सहभाग 15
1081 मयुरी �भाकर धkडे Mी. भेकराईमाता माLय िव�ालय, भेकराईनगर 11.05.035 C053467C053467C053467C053467 हॅँ/डबॉल राRdीय सहभाग 15
1082 मु�कान आयुब शेख Mी. भेकराईमाता माLय िव�ालय, भेकराईनगर 11.05.035 C053293C053293C053293C053293 हॅँ/डबॉल रा0य �थम 15
1083 हष[दा संतोष सुरवसे Mी. भेकराईमाता माLय िव�ालय, भेकराईनगर 11.05.035 C053393C053393C053393C053393 हॅँ/डबॉल रा0य �थम 15
1084 आरती िकसन थोरबोले Mी. भेकराईमाता माLय िव�ालय, भेकराईनगर 11.05.035 C053383C053383C053383C053383 हॅँ/डबॉल रा0य �थम 15
1085 वैRणवी बंडू jawale Mी. भेकराईमाता माLय िव�ालय, भेकराईनगर 11.05.035 C053238C053238C053238C053238 हॅँ/डबॉल रा0य �थम 15
1086 राठोड राहुल नवनाथ महाEमा गांधी िव�ालय, उqळी कांचन 11.05.001 C055586C055586C055586C055586 �ोबॉल िजPहा िDतीय 05
1087 हेडो रोहन मनोहर महाEमा गांधी िव�ालय, उqळी कांचन 11.05.001 C055446C055446C055446C055446 �ोबॉल िजPहा िDतीय 05
1088 हजारे िनकीता बंडू /यू इं_लीश �कूल, फुरसूंगी 11.05.012 C050914C050914C050914C050914 मैदानी रा0य तृतीय 15
1089 चौधरी सपना राजशे /यू इं_लीश �कूल, फुरसूंगी 11.05.012 C051054C051054C051054C051054 मैदानी रा0य तृतीय 15
1090 चौधरी िसIेश माqती /यू इं_लीश �कूल, फुरसूंगी 11.05.012 C051078C051078C051078C051078 मैदानी रा0य सहभाग 12
1091 साठे शुभम  योगेश �ान�बोिधनी नवनगर िव�ालय,िनगडी,पुणे 11.15.019 CCCC० ७७१०८० ७७१०८० ७७१०८० ७७१०८ डॉज बॉल िजPहा �थम 05
1092 खुळे कुणाल �साद �ान�बोिधनी नवनगर िव�ालय,िनगडी,पुणे 11.15.019 CCCC०७७१२५०७७१२५०७७१२५०७७१२५ डॉज बॉल िजPहा �थम 05
1093 बारपांडे  «षीकेश िदपक �ान�बोिधनी नवनगर िव�ालय,िनगडी,पुणे 11.15.019 CCCC०७७१४८०७७१४८०७७१४८०७७१४८ डॉज बॉल िजPहा �थम 05
1094 Yचचवडे भवुन िदनकर �ान�बोिधनी नवनगर िव�ालय,िनगडी,पुणे 11.15.019 CCCC०७७०९४०७७०९४०७७०९४०७७०९४ डॉज बॉल िजPहा �थम 05
1095 काळे हष[ल पांडुरंग �ान�बोिधनी नवनगर िव�ालय,िनगडी,पुणे 11.15.019 CCCC०७७०८४०७७०८४०७७०८४०७७०८४ डॉज बॉल िजPहा �थम 05
1096 बाबर ओंकार कािशनाथ �ान�बोिधनी नवनगर िव�ालय,िनगडी,पुणे 11.15.019 CCCC०७७१४३०७७१४३०७७१४३०७७१४३ डॉज बॉल िजPहा �थम 05
1097 सावंत दीप  तानाजी �ान�बोिधनी नवनगर िव�ालय,िनगडी,पुणे 11.15.019 CCCC०७७१४००७७१४००७७१४००७७१४० डॉज बॉल िजPहा �थम 05
1098 पृ�वीराज  उमेश ढमढेरे �ान�बोिधनी नवनगर िव�ालय,िनगडी,पुणे 11.15.019 CCCC०७७१४२०७७१४२०७७१४२०७७१४२ डॉज बॉल िजPहा �थम 05
1099 महेश रYवl  िपसे �ान�बोिधनी नवनगर िव�ालय,िनगडी,पुणे 11.15.019 CCCC०७७१०२०७७१०२०७७१०२०७७१०२ डॉज बॉल िजPहा �थम 05
1100 �नेहा सुनील भ%डवे �ान�बोिधनी नवनगर िव�ालय,िनगडी,पुणे 11.15.019 CCCC०७७१३५०७७१३५०७७१३५०७७१३५ sहाली  बॉल िजPहा Bsदतीय 05
1101 सृRटी िनतीन सोनवणे �ान�बोिधनी नवनगर िव�ालय,िनगडी,पुणे 11.15.019 CCCC०७७२५००७७२५००७७२५००७७२५० sहॉली बाल िजPहा Bsदतीय 05
1102 सायली िवलास गोसावी �ान�बोिधनी नवनगर िव�ालय,िनगडी,पुणे 11.15.019 CCCC०७७३०६०७७३०६०७७३०६०७७३०६ sहॉली बाल िजPहा Bsदतीय 05
1103 {जुला सदानंद देवघरे �ान�बोिधनी नवनगर िव�ालय,िनगडी,पुणे 11.15.019 CCCC०७७२५५०७७२५५०७७२५५०७७२५५ sहॉली बाल िजPहा Bsदतीय 05
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1104 Mावणी राजू बो�े �ान�बोिधनी नवनगर िव�ालय,िनगडी,पुणे 11.15.019 CCCC० ७७२१८० ७७२१८० ७७२१८० ७७२१८ मैदानी िजPहा �थम 05
1105 �ाची रवOl िलमण �ान�बोिधनी नवनगर िव�ालय,िनगडी,पुणे 11.15.019 CCCC०७७१८००७७१८००७७१८००७७१८० लांब उडी िजPहा तृतीय 05
1106 ओम�काश सुरेश मोिहते �ान�बोिधनी नवनगर िव�ालय,िनगडी,पुणे 11.15.019 CCCC०७७२०३०७७२०३०७७२०३०७७२०३ मैदानी िजPहा �थम 05
1107 िशवं सुनील साबळे �ान�बोिधनी नवनगर िव�ालय,िनगडी,पुणे 11.15.019 CCCC०७७२१७०७७२१७०७७२१७०७७२१७ आच[री िजPहा �थम 05
1108 अिवRकार दादासाहेब भोसले �ान�बोिधनी नवनगर िव�ालय,िनगडी,पुणे 11.15.019 CCCC०७७१९००७७१९००७७१९००७७१९० आच[री िजPहा Bsदतीय 05
1109 �तीJा िवनायक कदम �ान�बोिधनी नवनगर िव�ालय,िनगडी,पुणे 11.15.019 CCCC०७७१८८०७७१८८०७७१८८०७७१८८ आच[री िजPहा �थम 05
1110 हष[दा दiा�य साखरे �ान�बोिधनी नवनगर िव�ालय,िनगडी,पुणे 11.15.019 CCCC०७७२०५०७७२०५०७७२०५०७७२०५ मैदानी िजPहा �थम 05
1111 वृषाली �ताप लुंकड �ान�बोिधनी नवनगर िव�ालय,िनगडी,पुणे 11.15.019 CCCC०७७१७९०७७१७९०७७१७९०७७१७९ मैदानी िजPहा Bsदतीय 05
1112 मंगेश िदगंबर कुलकण� �ान�बोिधनी नवनगर िव�ालय,िनगडी,पुणे 11.15.019 CCCC०७७१७००७७१७००७७१७००७७१७० मैदानी िजPहा �थम 05
1113 Mावणी संदीप पानसे �ान�बोिधनी नवनगर िव�ालय,िनगडी,पुणे 11.15.019 CCCC०७७२१९०७७२१९०७७२१९०७७२१९ कxबडी िवभाग �थम 10
1114 योिगता जग�ाथ वाघे �ान�बोिधनी नवनगर िव�ालय,िनगडी,पुणे 11.15.019 CCCC०७७२१३०७७२१३०७७२१३०७७२१३ कxबडी िवभाग �थम 10
1115 अिभषेक दीपक  साखरे �ान�बोिधनी नवनगर िव�ालय,िनगडी,पुणे 11.15.019 CCCC०७७१०९०७७१०९०७७१०९०७७१०९ िज4नॅB�ट)स रा0य Bsदतीय 15
1116 समीJा  गणेश महाले �ान�बोिधनी नवनगर िव�ालय,िनगडी,पुणे 11.15.019 C077116C077116C077116C077116 योगासन रा0य सहभाग 12
1117 गौरी अिजत जाधव �ान�बोिधनी नवनगर िव�ालय,िनगडी,पुणे 11.15.019 CCCC०७७२०४०७७२०४०७७२०४०७७२०४ कxबडी रा0य �थम 15
1118 अमेय चlंकांत सूय[वंशी �ान�बोिधनी नवनगर िव�ालय,िनगडी,पुणे 11.15.019 CCCC०७७१८५०७७१८५०७७१८५०७७१८५ मलखांब रा0य �थम 15
1119 सिरता गोपीचदं गोयेकर �ान�बोिधनी नवनगर िव�ालय,िनगडी,पुणे 11.15.019 CCCC०७७१९२०७७१९२०७७१९२०७७१९२ कxबडी राRdीय �थम 20
1120 {णाली सुनील जाधव �ान�बोिधनी नवनगर िव�ालय,िनगडी,पुणे 11.15.019 CCCC०७७१६८०७७१६८०७७१६८०७७१६८ कxबडी राRdीय �थम 20
1121 अिभजीत अशोक ना)ती िशवभमुी िव व किनRठ महािव�ालय 11.05.004 C086627C086627C086627C086627 िसकई माश[ल आट[ रा0य सहभाग 12
1122 Yचचवडे देवांग िदनकर /यू इंB_लश �कूल,िबजलीनगर 11.16.053 C060205C060205C060205C060205 कु�ती िजPहा �थम 05
1123 पवार िसIेश पांडुरंग पी ई एस मॉडन[ हाय�कूल, इं�जी माLय.िशवाजीनगर 11.11.083 C041599C041599C041599C041599 टेिन)वाईट िवभाग िDतीय 10
1124 काटकर मृणाल �ानेeर पी ई एस मॉडन[ हाय�कूल, इं�जी माLय.िशवाजीनगर 11.11.083 C041658C041658C041658C041658 टेिन)वाईट िजPहा सहभाग 0
1125 फाळके चतै/य िवजय पी ई एस मॉडन[ हाय�कूल, इं�जी माLय.िशवाजीनगर 11.11.083 C041605C041605C041605C041605 मGखांब िजPहा सहभाग 0
1126 धोपेeरकर कौिशक ि�लोक पी ई एस मॉडन[ हाय�कूल, इं�जी माLय.िशवाजीनगर 11.11.083 C041568C041568C041568C041568 टेिन)वाईट िवभाग िDतीय 10
1127 मुरकूटे आिदEय नरkl पी ई एस मॉडन[ हाय�कूल, इं�जी माLय.िशवाजीनगर 11.11.083 C041652C041652C041652C041652 टेिन)वाईट िवभाग िDतीय 10
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1128 खान अमान सिलम पी ई एस मॉडन[ हाय�कूल, इं�जी माLय.िशवाजीनगर 11.11.083 C041630C041630C041630C041630 टेिन)वाईट िवभाग िDतीय 10
1129 नवले ओम गणेश पी ई एस मॉडन[ हाय�कूल, इं�जी माLय.िशवाजीनगर 11.11.083 C041642C041642C041642C041642 टेिन)वाईट िवभाग िDतीय 10
1130 शेटे Mेयस Mीपाद पी ई एस मॉडन[ हाय�कूल, इं�जी माLय.िशवाजीनगर 11.11.083 C041626C041626C041626C041626 टेिन)वाईट िवभाग िDतीय 10
1131 गांजाळे वैRणवी नानाभाऊ /यू इंB_लश �कूल, लांडेवाडी 11.01.050 C0104095C0104095C0104095C0104095 बुिIबळ िजPहा तृतीय 05
1132 आसंगी �ितभा गणपत सौ.िललावती िरखवलाल शहा क/या िव�ा मंिदर, िनरा 11.12.017 C120280C120280C120280C120280 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
1133 स�यद जुईना राजु सौ.िललावती िरखवलाल शहा क/या िव�ा मंिदर, िनरा 11.12.017 C120198C120198C120198C120198 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
1134 गोवेकर �ांजली सुभाष सौ.िललावती िरखवलाल शहा क/या िव�ा मंिदर, िनरा 11.12.017 C120031C120031C120031C120031 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
1135 Yनबाळकर Mावणी सुरेश सौ.िललावती िरखवलाल शहा क/या िव�ा मंिदर, िनरा 11.12.017 C120268C120268C120268C120268 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
1136 तांबे पायल अनंत सौ.िललावती िरखवलाल शहा क/या िव�ा मंिदर, िनरा 11.12.017 C120185C120185C120185C120185 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
1137 साठे सुि�या दiा�य सौ.िललावती िरखवलाल शहा क/या िव�ा मंिदर, िनरा 11.12.017 C120163C120163C120163C120163 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
1138 बोराटे पायल जोतीराम सौ.िललावती िरखवलाल शहा क/या िव�ा मंिदर, िनरा 11.12.017 C120013C120013C120013C120013 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
1139 बे�के त/वी राजkl सौ.िललावती िरखवलाल शहा क/या िव�ा मंिदर, िनरा 11.12.017 C120126C120126C120126C120126 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
1140 बरकडे साJी सिचव सौ.िललावती िरखवलाल शहा क/या िव�ा मंिदर, िनरा 11.12.017 C120183C120183C120183C120183 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
1141 यादव अंजली राजशे सौ.िललावती िरखवलाल शहा क/या िव�ा मंिदर, िनरा 11.12.017 C120189C120189C120189C120189 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
1142 पवार सोनाली सुभाष सौ.िललावती िरखवलाल शहा क/या िव�ा मंिदर, िनरा 11.12.017 C120191C120191C120191C120191 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
1143 दगडे अंिकता राजशे सौ.िललावती िरखवलाल शहा क/या िव�ा मंिदर, िनरा 11.12.017 C120152C120152C120152C120152 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
1144 िगरमे िशतल योगेश सौ.िललावती िरखवलाल शहा क/या िव�ा मंिदर, िनरा 11.12.017 C120017C120017C120017C120017 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
1145 वाघमोडे  िदपक दiा�य महाEमा गांधी िव�ालय, िनरा ता. पुरंदर िज. पुणे 11.12.002 C120144C120144C120144C120144 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
1146 ढावरे �थमेश हनुमंत महाEमा गांधी िव�ालय, िनरा ता. पुरंदर िज. पुणे 11.12.002 C120049C120049C120049C120049 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
1147 पवार �साद सुभाष महाEमा गांधी िव�ालय, िनरा ता. पुरंदर िज. पुणे 11.12.002 C119999C119999C119999C119999 बॉल बॅडYमटन िजPहा िDतीय 05
1148 थोपटे ऋतुराज सितश महाEमा गांधी िव�ालय, िनरा ता. पुरंदर िज. पुणे 11.12.002 C120287C120287C120287C120287 बॉल बॅडYमटन िजPहा िDतीय 05
1149 पवार िदनेश सुखदेव महाEमा गांधी िव�ालय, िनरा ता. पुरंदर िज. पुणे 11.12.002 C120244C120244C120244C120244 बॉल बॅडYमटन िजPहा िDतीय 05
1150 ढवळे आिदEय Yचतामणी महाEमा गांधी िव�ालय, िनरा ता. पुरंदर िज. पुणे 11.12.002 C120160C120160C120160C120160 बॉल बॅडYमटन िजPहा िDतीय 05
1151 दुगू[डे अभय पांडूरंग महाEमा गांधी िव�ालय, िनरा ता. पुरंदर िज. पुणे 11.12.002 C120106C120106C120106C120106 बॉल बॅडYमटन िजPहा िDतीय 05
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1152 नागर आJय �काश महाEमा गांधी िव�ालय, िनरा ता. पुरंदर िज. पुणे 11.12.002 C120056C120056C120056C120056 बॉल बॅडYमटन िजPहा िDतीय 05
1153 मगर राहुल अशोक महाEमा गांधी िव�ालय, िनरा ता. पुरंदर िज. पुणे 11.12.002 C120186C120186C120186C120186 बॉल बॅडYमटन िजPहा िDतीय 05
1154 कांबळे सुरेश राजु महाEमा गांधी िव�ालय, िनरा ता. पुरंदर िज. पुणे 11.12.002 C120221C120221C120221C120221 बॉल बॅडYमटन िजPहा िDतीय 05
1155 वावरे Mेयस सितश महाEमा गांधी िव�ालय, िनरा ता. पुरंदर िज. पुणे 11.12.002 C120088C120088C120088C120088 मैदानी िजPहा तृतीय 05
1156 सोमनाथ रघुनाथ पाटील िजजामाता माLय  िव�ालय, भोसरी 11.16.073 C074543C074543C074543C074543 0युदो िजPहा तृतीय 05
1157 अिभजीत राजशे िJरसागर िजजामाता माLय  िव�ालय, भोसरी 11.16.073 C074100C074100C074100C074100 0युदो िजPहा तृतीय 05
1158 शुभम संतोष सकट िजजामाता माLय  िव�ालय, भोसरी 11.16.073 C074343C074343C074343C074343 0युदो िजPहा तृतीय 05
1159 ऋिषकेश भा�कर जगताप िजजामाता माLय  िव�ालय, भोसरी 11.16.073 C074369C074369C074369C074369 0युदो िवभाग िDतीय 10
1160 भांगे सािनक नामदेव �ामो�ती मं माLयिमक िव�ालय, गुंजाळवाडी 11.07.068 C122274C122274C122274C122274 सायकYलग राRdीय सहभाग 15
1161 मनसुख कावेरी शैलेश �ामो�ती मं माLयिमक िव�ालय, गुंजाळवाडी 11.07.068 C123240C123240C123240C123240 सायकYलग िवभाग तृतीय 10
1162 चतेन म�छOl पवार िव�ाधाम  �शाला, िश�ापूर 11.13.006 C094018C094018C094018C094018 कराटे रा0य सहभाग 12
1163 अघाव मोिहनी मधुकर िव�ाधाम  �शाला, िश�ापूर 11.13.006 C094179C094179C094179C094179 कराटे िजPहा �थम 05
1164 दाते ऋिषकेश बाळासाहेब िव�ाधाम  �शाला, िश�ापूर 11.13.006 C094142C094142C094142C094142 कराटे िजPहा तृतीय 05
1165 कuडले Mेयस िशवाजी िव�ाधाम  �शाला, िश�ापूर 11.13.006 C094213C094213C094213C094213 ताय)वांदो िवभाग तृतीय 10
1166 कांबळे िशवम िनतीन िव�ाधाम  �शाला, िश�ापूर 11.13.006 C094266C094266C094266C094266 ताय)वांदो िजPहा िDतीय 05
1167 सपकाळ ओम िव�ाधाम  �शाला, िश�ापूर 11.13.006 C094004C094004C094004C094004 ताय)वांदो िजPहा �थम 05
1168 आदश[ ओम�काश Yसग 0योती इंB_लश हाय�कूल, Yपपरी 11.16.058 C072271C072271C072271C072271 हॉकी िजPहा तृतीय 05
1169 अिभषेक संिदप िगरी 0योती इंB_लश हाय�कूल, Yपपरी 11.16.058 C072289C072289C072289C072289 हॉकी िजPहा तृतीय 05
1170 सलमान इ खान 0योती इंB_लश हाय�कूल, Yपपरी 11.16.058 C072335C072335C072335C072335 हॉकी िजPहा तृतीय 05
1171 संतोश रामजोर परदेशी 0योती इंB_लश हाय�कूल, Yपपरी 11.16.058 C072261C072261C072261C072261 हॉकी िजPहा तृतीय 05
1172 मािवया सािवर स�यद 0योती इंB_लश हाय�कूल, Yपपरी 11.16.058 C072372C072372C072372C072372 हॉकी िजPहा तृतीय 05
1173 आकाश महादेव सनगुडे 0योती इंB_लश हाय�कूल, Yपपरी 11.16.058 C072319C072319C072319C072319 हॉकी िजPहा तृतीय 05
1174 अनुप अमर Yसग 0योती इंB_लश हाय�कूल, Yपपरी 11.16.058 C072224C072224C072224C072224 हॉकी िजPहा तृतीय 05
1175 अमन मुत[झा खान 0योती इंB_लश हाय�कूल, Yपपरी 11.16.058 C072333C072333C072333C072333 हॉकी िजPहा तृतीय 05

िवजय संतान           
िजPहा �ीडा अिधकारी, पुणे .



अअअअ....���� िव�ा�य
चे नाविव�ा�य
चे नाविव�ा�य
चे नाविव�ा�य
चे नाव शाळेचे नावशाळेचे नावशाळेचे नावशाळेचे नाव शाळा सांकेतांक �शाळा सांकेतांक �शाळा सांकेतांक �शाळा सांकेतांक � बैठक �ंबैठक �ंबैठक �ंबैठक �ं खेळखेळखेळखेळ �तर�तर�तर�तर �ािव�य�ािव�य�ािव�य�ािव�य िशफारस गुणिशफारस गुणिशफारस गुणिशफारस गुण

1176 राहुल कुमार Yसग 0योती इंB_लश हाय�कूल, Yपपरी 11.16.058 C072322C072322C072322C072322 हॉकी िजPहा तृतीय 05
1177 अवंितका संतोष नरळे लोणकर माLय िव�ालय, मुंढवा,पुणे 11.15.053 C050407C050407C050407C050407 मैदानी राRdीय �थम 20
1178 आिदEय संतोष गौड लोणकर माLय िव�ालय, मुंढवा,पुणे 11.15.053 C050082C050082C050082C050082 बॉ)सOग राRdीय �थम 20
1179 वाघदरीकर �गती Mीपाद नालंदा इंB_लश िमडीयम �कूल 11.11.185 C023105C023105C023105C023105 �केटOग िजPहा तृतीय 05
1180 ल%ढे ��4ुन िव�ल नालंदा इंB_लश िमडीयम �कूल 11.11.185 C023151C023151C023151C023151 ताय)वांदो रा0य तृतीय 15
1181 MOगार िकरण घाटबांधे जयYहद हाय�कूल, Yपपरी -17 11.16.002 C057138C057138C057138C057138 रोप मGखांब िवभाग सहभाग 05
1182 Yहगे वैRणवी युवराज मुरारबाजी देशपांडे िव�ालय, वाठार Yहगे,ता . भोर 11.03.028 C085991C085991C085991C085991 मैदानी िजPहा िDतीय 05
1183 अथव[ संजय जsहेरी मॉडन[ हाय�कूल,िशवाजीनगर, पुणे 11.11.012 C040903C040903C040903C040903 हॉकी िजPहा िDतीय 05
1184 अजय रामचlं गुnता मॉडन[ हाय�कूल,िशवाजीनगर, पुणे 11.11.012 C040939C040939C040939C040939 बेसबॉल िजPहा िDतीय 05
1185 िववेक नागुराव काजळे मॉडन[ हाय�कूल,िशवाजीनगर, पुणे 11.11.012 C040746C040746C040746C040746 बेसबॉल िजPहा िDतीय 05
1186 आिदEय रYवl ढमाले मॉडन[ हाय�कूल,िशवाजीनगर, पुणे 11.11.012 C040985C040985C040985C040985 हॉकी िजPहा िDतीय 05
1187 साथ[क जाYलदर तापकीर मॉडन[ हाय�कूल,िशवाजीनगर, पुणे 11.11.012 C041021C041021C041021C041021 बेसबॉल िजPहा िDतीय 05
1188 राहुल हिर¬lं उiेकर मॉडन[ हाय�कूल,िशवाजीनगर, पुणे 11.11.012 C040766C040766C040766C040766 हॉकी िजPहा िDतीय 05
1189 पंदरकर �ितक सुिनल मॉडन[ हाय�कूल,िशवाजीनगर, पुणे 11.11.012 C040831C040831C040831C040831 sहॉलीबॉल िजPहा िDतीय 05
1190 अनुRका सुहास कदम मु)तांगण इंB_लश �कूल, व 0युिनअर कॉलेज, पुणे 9 11.11.049 C015567C015567C015567C015567 मैदानी िजPहा िDतीय 05
1191 पाथ[ �शांत गायकवाड मु)तांगण इंB_लश �कूल, व 0युिनअर कॉलेज, पुणे 9 11.11.049 C015660C015660C015660C015660 डॉज बॉल िजPहा िDतीय 05
1192 अनुज सिचन गुंदेचा मु)तांगण इंB_लश �कूल, व 0युिनअर कॉलेज, पुणे 9 11.11.049 C015343C015343C015343C015343 डॉज बॉल िजPहा िDतीय 05
1193 गौरव अिजत साने मु)तांगण इंB_लश �कूल, व 0युिनअर कॉलेज, पुणे 9 11.11.049 C015719C015719C015719C015719 डॉज बॉल िजPहा िDतीय 05
1194 आिदEय अिमत पवार मु)तांगण इंB_लश �कूल, व 0युिनअर कॉलेज, पुणे 9 11.11.049 C015400C015400C015400C015400 डॉज बॉल िजPहा िDतीय 05
1195 सोहम संतोष कुंदुर मु)तांगण इंB_लश �कूल, व 0युिनअर कॉलेज, पुणे 9 11.11.049 C015200C015200C015200C015200 डॉज बॉल िजPहा िDतीय 05
1196 ओंकार �शांत िटळे मु)तांगण इंB_लश �कूल, व 0युिनअर कॉलेज, पुणे 9 11.11.049 C015639C015639C015639C015639 0युदो िजPहा िDतीय 05
1197 Mेयस सुिनल कोरपडे मु)तांगण इंB_लश �कूल, व 0युिनअर कॉलेज, पुणे 9 11.11.049 C015365C015365C015365C015365 ताय)वांदो िजPहा तृतीय 05
1198 अथव[ मयुर नांगरे मु)तांगण इंB_लश �कूल, व 0युिनअर कॉलेज, पुणे 9 11.11.049 C015491C015491C015491C015491 ताय)वांदो िजPहा िDतीय 05
1199 अिभषेक जयराम देशमुख Mीमती एस डी गणगे �शाला ि�वेणीनगर, कृRणानगर 11.16.137 C069426C069426C069426C069426 0युदो िजPहा तृतीय 05
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1200 हष[वध[न गोवध[न कांबळे Mीमती एस डी गणगे �शाला ि�वेणीनगर, कृRणानगर 11.16.137 C069757C069757C069757C069757 0युदो िजPहा िDतीय 05
1201 िवशाल िजतkl भोईटे Mीमती एस डी गणगे �शाला ि�वेणीनगर, कृRणानगर 11.16.137 C069477C069477C069477C069477 बेसबॉल िजPहा �थम 05
1202 मिनष �काश सूय[वंशी Mीमती एस डी गणगे �शाला ि�वेणीनगर, कृRणानगर 11.16.137 C069518C069518C069518C069518 0युदो िजPहा तृतीय 05
1203 महेश दiा�य भाटेकर Mीमती एस डी गणगे �शाला ि�वेणीनगर, कृRणानगर 11.16.137 C069352C069352C069352C069352 सॉyटबॉल िजPहा �थम 05
1204 सुरज सुभाष बेPहेकर Mीमती एस डी गणगे �शाला ि�वेणीनगर, कृRणानगर 11.16.137 C069792C069792C069792C069792 बेसबॉल िजPहा �थम 05
1205 ओंकार गणेश वडारी Mीमती एस डी गणगे �शाला ि�वेणीनगर, कृRणानगर 11.16.137 C069398C069398C069398C069398 सॉyटबॉल िजPहा �थम 05
1206 सायली िवजय गायकवाड Mीमती एस डी गणगे �शाला ि�वेणीनगर, कृRणानगर 11.16.137 C069825C069825C069825C069825 बेसबॉल िजPहा िDतीय 05
1207 िलिपका रमेश भंडारे Mीमती एस डी गणगे �शाला ि�वेणीनगर, कृRणानगर 11.16.137 C069541C069541C069541C069541 बेसबॉल िजPहा िDतीय 05
1208 ओंकार अ{ण वामन Mीमती एस डी गणगे �शाला ि�वेणीनगर, कृRणानगर 11.16.137 C069687C069687C069687C069687 बेसबॉल िजPहा �थम 05
1209 महेश बाळासाहेब शेळके Mीमती एस डी गणगे �शाला ि�वेणीनगर, कृRणानगर 11.16.137 C069448C069448C069448C069448 बेसबॉल िजPहा �थम 05
1210 रोिहत जनाध[न वाघमारे Mीमती एस डी गणगे �शाला ि�वेणीनगर, कृRणानगर 11.16.137 C069673C069673C069673C069673 0युदो िजPहा तृतीय 05
1211 �नेहा मुकेश पाटील Mीमती एस डी गणगे �शाला ि�वेणीनगर, कृRणानगर 11.16.137 C069337C069337C069337C069337 0युदो िजPहा �थम 05
1212 िदपाली चlंकांत मालुसरे Mीमती एस डी गणगे �शाला ि�वेणीनगर, कृRणानगर 11.16.137 C069540C069540C069540C069540 0युदो िजPहा �थम 05
1213 �नेहा देवानंद कलशे�ी Mीमती एस डी गणगे �शाला ि�वेणीनगर, कृRणानगर 11.16.137 C069759C069759C069759C069759 बेसबॉल िजPहा िDतीय 05
1214 eेता संगमेeर िबराजदार Mीमती एस डी गणगे �शाला ि�वेणीनगर, कृRणानगर 11.16.137 C069512C069512C069512C069512 0युदो िजPहा �थम 05
1215 मिनषा sयंकट िचमनापुरे Mीमती एस डी गणगे �शाला ि�वेणीनगर, कृRणानगर 11.16.137 C069314C069314C069314C069314 बेसबॉल िजPहा िDतीय 05
1216 मु�कान हqण सुतार Mीमती एस डी गणगे �शाला ि�वेणीनगर, कृRणानगर 11.16.137 C069378C069378C069378C069378 0युदो िजPहा �थम 05
1217 नेहा कैलास जाधव Mीमती एस डी गणगे �शाला ि�वेणीनगर, कृRणानगर 11.16.137 C069335C069335C069335C069335 0युदो िजPहा िDतीय 05
1218 िशवतेज एकनाथ न�हे Mीमती एस डी गणगे �शाला ि�वेणीनगर, कृRणानगर 11.16.137 C069769C069769C069769C069769 टेिन)वाईट िजPहा िDतीय 05
1219 सुयश सुिनल वेताळ Mीमती एस डी गणगे �शाला ि�वेणीनगर, कृRणानगर 11.16.137 C069728C069728C069728C069728 टेिन)वाईट िजPहा िDतीय 05
1220 वैRणव बबन वाळुंजकर Mीमती एस डी गणगे �शाला ि�वेणीनगर, कृRणानगर 11.16.137 C069327C069327C069327C069327 टेिन)वाईट िजPहा िDतीय 05
1221 �ितक बाळासाहेब गाढवे Mीमती एस डी गणगे �शाला ि�वेणीनगर, कृRणानगर 11.16.137 C069410C069410C069410C069410 टेिन)वाईट िजPहा िDतीय 05
1222 रोहन मा{ती कोयते Mीमती एस डी गणगे �शाला ि�वेणीनगर, कृRणानगर 11.16.137 C069380C069380C069380C069380 0युदो िजPहा तृतीय 05
1223 रोिहत िकसन पवार Mीमती एस डी गणगे �शाला ि�वेणीनगर, कृRणानगर 11.16.137 C069760C069760C069760C069760 0युदो िजPहा तृतीय 05

िवजय संतान           
िजPहा �ीडा अिधकारी, पुणे .



अअअअ....���� िव�ा�य
चे नाविव�ा�य
चे नाविव�ा�य
चे नाविव�ा�य
चे नाव शाळेचे नावशाळेचे नावशाळेचे नावशाळेचे नाव शाळा सांकेतांक �शाळा सांकेतांक �शाळा सांकेतांक �शाळा सांकेतांक � बैठक �ंबैठक �ंबैठक �ंबैठक �ं खेळखेळखेळखेळ �तर�तर�तर�तर �ािव�य�ािव�य�ािव�य�ािव�य िशफारस गुणिशफारस गुणिशफारस गुणिशफारस गुण

1224 Mेयश िशवाजी जगंम Mीमती एस डी गणगे �शाला ि�वेणीनगर, कृRणानगर 11.16.137 C069462C069462C069462C069462 0युदो िजPहा तृतीय 05
1225 सौरभ सुिनल वागज Mीमती एस डी गणगे �शाला ि�वेणीनगर, कृRणानगर 11.16.137 C069345C069345C069345C069345 Yतरदाजी राRdीय तृतीय 20
1226 Yशदे सुयश बळवंत �ितभा इंB_लश िमडीयम �कूल, कृRणानगर, Yचचवड 11.16.149 C069970C069970C069970C069970 �ोबॉल िजPहा िDतीय 05
1227 िचले अथव[ उदय �ितभा इंB_लश िमडीयम �कूल, कृRणानगर, Yचचवड 11.16.149 C070019C070019C070019C070019 �ोबॉल िजPहा िDतीय 05
1228 बनसोडे अमर परमेeर �ितभा इंB_लश िमडीयम �कूल, कृRणानगर, Yचचवड 11.16.149 C069968C069968C069968C069968 �ोबॉल िजPहा िDतीय 05
1229 पाटील चतेन मायnपा �ितभा इंB_लश िमडीयम �कूल, कृRणानगर, Yचचवड 11.16.149 C069961C069961C069961C069961 खो खो िजPहा �थम 05
1230 वैभव बाळु थोरात �ितभा इंB_लश िमडीयम �कूल, कृRणानगर, Yचचवड 11.16.149 C069976C069976C069976C069976 खो खो िजPहा �थम 05
1231 िशगवण चतै/य सदानंद �ितभा इंB_लश िमडीयम �कूल, कृRणानगर, Yचचवड 11.16.149 C069956C069956C069956C069956 खो खो िजPहा �थम 05
1232 िमत राजशे छाजडे महावीर इंB_लश िमडीयम �कूल ॲ/ड 0यु कॉलेज, पुणे 11.11.145 C017374C017374C017374C017374 तलवारबाजी राRdीय तृतीय 20
1233 आिशष ओम�काश गो�वामी महावीर इंB_लश िमडीयम �कूल ॲ/ड 0यु कॉलेज, पुणे 11.11.145 C017432C017432C017432C017432 तलवारबाजी रा0य सहभाग 12
1234 संजोग अतुल नहार महावीर इंB_लश िमडीयम �कूल ॲ/ड 0यु कॉलेज, पुणे 11.11.145 C017581C017581C017581C017581 तलवारबाजी रा0य सहभाग 12
1235 यश िदपक पंचबुIे Mी. फiेचदं जनै िव�ालय व 0यु कॉलेज, Yचचवड पुणे 11.16.001 C059740C059740C059740C059740 खो खो िजPहा िनरंक 0
1236 रोशन िदपक कोठारी Mी. फiेचदं जनै िव�ालय व 0यु कॉलेज, Yचचवड पुणे 11.16.001 C059899C059899C059899C059899 खो खो िजPहा िनरंक 0
1237 आिदEय िशवचदं शहा Mी. फiेचदं जनै िव�ालय व 0यु कॉलेज, Yचचवड पुणे 11.16.001 C060156C060156C060156C060156 खो खो िजPहा िनरंक 0
1238 िसIी संतोष Yशदे Mी. सयाजीनाथ महाराज इं_लीश िमडीयम �कूल, 11.16.160 C075416C075416C075416C075416 कु�ती िजPहा िDतीय 05
1239 Yशदे ि�तम पांडूरंग शेठ 0योती�साद िव�ालय, द�ड 11.04.001 C129240C129240C129240C129240 बेसबॉल राRdीय िDतीय 20
1240 चsहाण अJय िभमराव शेठ 0योती�साद िव�ालय, द�ड 11.04.001 C129135C129135C129135C129135 बेसबॉल रा0य तृतीय 15
1241 कसबे अिनकेत अिनल शेठ 0योती�साद िव�ालय, द�ड 11.04.001 C129120C129120C129120C129120 बेसबॉल रा0य तृतीय 15
1242 ठ%बरे आकाश तुकाराम शेठ 0योती�साद िव�ालय, द�ड 11.04.001 C129180C129180C129180C129180 बेसबॉल रा0य तृतीय 15
1243 गाYलदे आयुष िनलेश िव.�.िव.मु.बाल िवकास मंिदर बारामती 11.02.022 C111787C111787C111787C111787 जलतरण िजPहा तृतीय 05
1244 भागवत माधुरी बाळु Mी. भानोबा िव�ालय, कुसेगाव, ता. द�ड 11.04.035 C133295C133295C133295C133295 sहॉलीबॉल िजPहा तृतीय 05
1245 चोरमले �ाज)ता अशोक Mी. भानोबा िव�ालय, कुसेगाव, ता. द�ड 11.04.035 C133444C133444C133444C133444 sहॉलीबॉल िजPहा तृतीय 05
1246 कदम महेश रामदास Mी. भानोबा िव�ालय, कुसेगाव, ता. द�ड 11.04.035 C133467C133467C133467C133467 sहॉलीबॉल िजPहा तृतीय 05
1247 िशतोळे रोिहत सतीश Mी. भानोबा िव�ालय, कुसेगाव, ता. द�ड 11.04.035 C133329C133329C133329C133329 sहॉलीबॉल िजPहा तृतीय 05
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1248 िशतोळे साJी सतीश Mी. िफरंगाईमाता िव�ालय, कुरकूंभ, द�ड 11.04.028 C133400C133400C133400C133400 खो खो िजPहा तृतीय 05
1249 िशतोळे समृIी पांडूरंग Mी. िफरंगाईमाता िव�ालय, कुरकूंभ, द�ड 11.04.028 C133417C133417C133417C133417 खो खो िजPहा तृतीय 05
1250 गावडे एैeय
 बाळासाहेब Mी. िफरंगाईमाता िव�ालय, कुरकूंभ, द�ड 11.04.028 C133336C133336C133336C133336 खो खो िजPहा तृतीय 05
1251 गाढवे आकांJा िवजय Mी. िफरंगाईमाता िव�ालय, कुरकूंभ, द�ड 11.04.028 C133270C133270C133270C133270 खो खो िजPहा तृतीय 05
1252 भंडलकर �ितJा सुिनल Mी. िफरंगाईमाता िव�ालय, कुरकूंभ, द�ड 11.04.028 C133227C133227C133227C133227 खो खो िजPहा तृतीय 05
1253 Yनबाळकर अंिकता आनंद Mी. िफरंगाईमाता िव�ालय, कुरकूंभ, द�ड 11.04.028 C133268C133268C133268C133268 खो खो िजPहा तृतीय 05
1254 पाणबु्डे  अथव[ अिवनाश िव�ा �ितRठाण इंदापूर 11.06.084 C106444C106444C106444C106444 हॅ/डबॉल राRdीय सहभाग 15
1255 घोडके वैभव हिर¬lं िव�ा �ितRठाण इंदापूर 11.06.084 C106459C106459C106459C106459 हॅ/डबॉल राRdीय सहभाग 15
1256 पारेकर �गती धनाजी िव�ा �ितRठाण इंदापूर 11.06.084 C106390C106390C106390C106390 हॅ/डबॉल रा0य तृतीय 15
1257 Yशदे राजeेरी गोरख िव�ा �ितRठाण इंदापूर 11.06.084 C106430C106430C106430C106430 हॅ/डबॉल रा0य तृतीय 15
1258 काळे साJी समीर िव�ा �ितRठाण इंदापूर 11.06.084 C106437C106437C106437C106437 हॅ/डबॉल रा0य तृतीय 15
1259 इनामदार त/वी अतुल िव�ा �ितRठाण इंदापूर 11.06.084 C106501C106501C106501C106501 हॅ/डबॉल रा0य तृतीय 15
1260 नqटे �णव कैलास िव�ा �ितRठाण इंदापूर 11.06.084 C106492C106492C106492C106492 हॅ/डबॉल िवभाग तृतीय 10
1261 चौधरी �ेम मनेश िव�ा �ितRठाण इंदापूर 11.06.084 C106502C106502C106502C106502 हॅ/डबॉल िवभाग तृतीय 10
1262 दोशी अJय मंगेश िव�ा �ितRठाण इंदापूर 11.06.084 C106415C106415C106415C106415 हॅ/डबॉल िवभाग तृतीय 10
1263 चकेेeरा यश संकेत िव�ा �ितRठाण इंदापूर 11.06.084 C106504C106504C106504C106504 हॅ/डबॉल िवभाग तृतीय 10
1264 कांबळे तुषार नवनाथ िव�ा �ितRठाण इंदापूर 11.06.084 C106442C106442C106442C106442 हॅ/डबॉल िवभाग तृतीय 10
1265 फुटाणे मोिहनी �काश िव�ा �ितRठाण इंदापूर 11.06.084 C106467C106467C106467C106467 हॅ/डबॉल िवभाग िDतीय 10
1266 भोसले संकेत राजकुमार िव�ा �ितRठाण इंदापूर 11.06.084 C106497C106497C106497C106497 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
1267 गाडे अजय नागदेव िव�ा �ितRठाण इंदापूर 11.06.084 C106491C106491C106491C106491 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
1268 शेवाळे अिनqI राजु िव�ा �ितRठाण इंदापूर 11.06.084 C106469C106469C106469C106469 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
1269 पाटील िवनीत �िदप िव�ा �ितRठाण इंदापूर 11.06.084 C106431C106431C106431C106431 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
1270 डोके िशवम सुिनल िव�ा �ितRठाण इंदापूर 11.06.084 C106485C106485C106485C106485 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
1271 बोरा िहतेश योगेश िव�ा �ितRठाण इंदापूर 11.06.084 C106438C106438C106438C106438 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
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1272 बलदोटा स4यक �काश िव�ा �ितRठाण इंदापूर 11.06.084 C106486C106486C106486C106486 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
1273 हuषता राजशे राजपुत सkट िफली)स हाय�कूल, पुणे 11.15.054 C033352C033352C033352C033352 बॉ)सOग िवभाग िDतीय 10
1274 ल%ढे �नेहा िवनायक मा. नारायणदास रामदास हाय व 0यु कॉलेज इंदापूर 11.06.003 C106276C106276C106276C106276 0युदो रा0य सहभाग 12
1275 जाधव िशवानी लहु मा. नारायणदास रामदास हाय व 0यु कॉलेज इंदापूर 11.06.003 C106155C106155C106155C106155 0युदो रा0य तृतीय 15
1276 बाचल अवधुत सारंग मा. नारायणदास रामदास हाय व 0यु कॉलेज इंदापूर 11.06.003 C105423C105423C105423C105423 0युदो िजPहा िDतीय 05
1277 मोटे ि�ती चांगदेव मा. नारायणदास रामदास हाय व 0यु कॉलेज इंदापूर 11.06.003 C106219C106219C106219C106219 0युदो िजPहा िDतीय 05
1278 गsहाणे रोिहत महादेव मा. नारायणदास रामदास हाय व 0यु कॉलेज इंदापूर 11.06.003 C106287C106287C106287C106287 खो खो िजPहा िDतीय 05
1279 चsहाण ऋिषकेश उमाजी मा. नारायणदास रामदास हाय व 0यु कॉलेज इंदापूर 11.06.003 C106285C106285C106285C106285 खो खो िजPहा िDतीय 05
1280 माने कुणाल दiा�य मा. नारायणदास रामदास हाय व 0यु कॉलेज इंदापूर 11.06.003 C106220C106220C106220C106220 खो खो िजPहा िDतीय 05
1281 चsहाण अिनकेत अंबादास मा. नारायणदास रामदास हाय व 0यु कॉलेज इंदापूर 11.06.003 C105734C105734C105734C105734 खो खो िजPहा िDतीय 05
1282 खोपडे युवराज मोहन राजगड �ानपीठ सानांकुर �कूल व 0यु कॉलेज पुणे 11.11.163 C026562C026562C026562C026562 कु�ती िजPहा �थम 05
1283 कदम मयुर संिदप राजगड �ानपीठ सानांकुर �कूल व 0यु कॉलेज पुणे 11.11.163 C026540C026540C026540C026540 तलवारबाजी िजPहा तृतीय 05
1284 टेनकल घिनता राजु एच एच सी पी हुजूरपागा �कूल, लjमी रोड, पुणे 11.11.005 C043533C043533C043533C043533 कब�ी रा0य �थम 15
1285 जराड सृRटी रिवकांत एच एच सी पी हुजूरपागा �कूल, लjमी रोड, पुणे 11.11.005 C043211C043211C043211C043211 शुYटग रा0य िDतीय 15
1286 वैRणवी �शांत ढमढेरे एच एच सी पी हुजूरपागा �कूल, लjमी रोड, पुणे 11.11.005 C043612C043612C043612C043612 ताय)वांदो िवभाग िDतीय 10
1287 िनसग
 नरेश पालकर एच एच सी पी हुजूरपागा �कूल, लjमी रोड, पुणे 11.11.005 C043151C043151C043151C043151 बुिIबळ िवभाग पाचवा 05
1288 रEनाली बाबू दुधगी एच एच सी पी हुजूरपागा �कूल, लjमी रोड, पुणे 11.11.005 C043354C043354C043354C043354 डॉज बॉल िजPहा तृतीय 05
1289 मृणाल मकरंद पावनगडकर एच एच सी पी हुजूरपागा �कूल, लjमी रोड, पुणे 11.11.005 C043285C043285C043285C043285 डॉज बॉल िजPहा तृतीय 05
1290 मृणाल महेश खराडे एच एच सी पी हुजूरपागा �कूल, लjमी रोड, पुणे 11.11.005 C043225C043225C043225C043225 डॉज बॉल िजPहा तृतीय 05
1291 हष[दा �शांत अनपट एच एच सी पी हुजूरपागा �कूल, लjमी रोड, पुणे 11.11.005 C043193C043193C043193C043193 डॉज बॉल िजPहा तृतीय 05
1292 अनुRका बाळु कांबळे एच एच सी पी हुजूरपागा �कूल, लjमी रोड, पुणे 11.11.005 C043569C043569C043569C043569 डॉज बॉल िजPहा तृतीय 05
1293 �गती ओंकार भोसले एच एच सी पी हुजूरपागा �कूल, लjमी रोड, पुणे 11.11.005 C043392C043392C043392C043392 डॉज बॉल िजPहा तृतीय 05
1294 सृRटी िवनोद ताटे एच एच सी पी हुजूरपागा �कूल, लjमी रोड, पुणे 11.11.005 C043588C043588C043588C043588 डॉज बॉल िजPहा तृतीय 05
1295 वेिदका िवनायक वाडकर एच एच सी पी हुजूरपागा �कूल, लjमी रोड, पुणे 11.11.005 C043475C043475C043475C043475 शुYटग बॉल िजPहा �थम 05
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1296 मांदळे काuतकी संतोष एच एच सी पी हुजूरपागा �कूल, लjमी रोड, पुणे 11.11.005 C043554C043554C043554C043554 ताय)वांदो िजPहा तृतीय 05
1297 कृRणा क/हैया जशैरबार कै. बंडोजी खंडोजी चsहाण माLय व उ�च माLय िव�ा धायरी 11.11.122 C022936C022936C022936C022936 कराटे िजPहा �थम 05
1298 Mावणी नागेश हाळकुडे कै. बंडोजी खंडोजी चsहाण माLय व उ�च माLय िव�ा धायरी 11.11.122 C022932C022932C022932C022932 बुिIबळ रा0य सहभाग 12
1299 पुनम िनतीन इधाटे कै. बंडोजी खंडोजी चsहाण माLय व उ�च माLय िव�ा धायरी 11.11.122 C022876C022876C022876C022876 ताय)वांदो िजPहा तृतीय 05
1300 िशकीबे नीरज रमेश ज ेएन पेटीट टेB)नकल हाय�कूल, बंडगाड[न, पुणे़ 11.15.009 C033601C033601C033601C033601 फुटबॉल िजPहा तृतीय 05
1301 दुजीया जीयान दारा ज ेएन पेटीट टेB)नकल हाय�कूल, बंडगाड[न, पुणे़ 11.15.009 C033602C033602C033602C033602 फुटबॉल िजPहा तृतीय 05
1302 दरवडे ओेम पंकज ज ेएन पेटीट टेB)नकल हाय�कूल, बंडगाड[न, पुणे़ 11.15.009 C033615C033615C033615C033615 फुटबॉल िजPहा तृतीय 05
1303 गायकवाड रोहन माqती ज ेएन पेटीट टेB)नकल हाय�कूल, बंडगाड[न, पुणे़ 11.15.009 C033647C033647C033647C033647 फुटबॉल िजPहा तृतीय 05
1304 कुडीभानवाला शाहदान िदनशा ज ेएन पेटीट टेB)नकल हाय�कूल, बंडगाड[न, पुणे़ 11.15.009 C033656C033656C033656C033656 फुटबॉल िजPहा तृतीय 05
1305 गुथािलया राहुल �ानेeर ज ेएन पेटीट टेB)नकल हाय�कूल, बंडगाड[न, पुणे़ 11.15.009 C033665C033665C033665C033665 फुटबॉल िजPहा तृतीय 05
1306 गायकवाड आय[न अिजत ज ेएन पेटीट टेB)नकल हाय�कूल, बंडगाड[न, पुणे़ 11.15.009 C033680C033680C033680C033680 फुटबॉल िजPहा तृतीय 05
1307 वाघमारे आिदEय राजकुमार ज ेएन पेटीट टेB)नकल हाय�कूल, बंडगाड[न, पुणे़ 11.15.009 C033693C033693C033693C033693 फुटबॉल िजPहा तृतीय 05
1308 मुतेकेकर वेदांत िनतीन ज ेएन पेटीट टेB)नकल हाय�कूल, बंडगाड[न, पुणे़ 11.15.009 C033694C033694C033694C033694 फुटबॉल िजPहा तृतीय 05
1309 कोळसे हष[ल िदपक ज ेएन पेटीट टेB)नकल हाय�कूल, बंडगाड[न, पुणे़ 11.15.009 C033700C033700C033700C033700 फुटबॉल िजPहा तृतीय 05
1310 रणिपसे रोहन सुिनल ज ेएन पेटीट टेB)नकल हाय�कूल, बंडगाड[न, पुणे़ 11.15.009 C033703C033703C033703C033703 फुटबॉल िजPहा तृतीय 05
1311 धुरे ओंकार सुरेश ज ेएन पेटीट टेB)नकल हाय�कूल, बंडगाड[न, पुणे़ 11.15.009 C033717C033717C033717C033717 फुटबॉल िजPहा तृतीय 05
1312 िहरवे िनतीश मुकेश ज ेएन पेटीट टेB)नकल हाय�कूल, बंडगाड[न, पुणे़ 11.15.009 C033721C033721C033721C033721 फुटबॉल िजPहा तृतीय 05
1313 उपाLयाय मोिहत राधेशाम ज ेएन पेटीट टेB)नकल हाय�कूल, बंडगाड[न, पुणे़ 11.15.009 C033661C033661C033661C033661 बा�केटबॉल रा0य सहभाग िनरंक
1314 देवकर �थमेश मािणक ज ेएन पेटीट टेB)नकल हाय�कूल, बंडगाड[न, पुणे़ 11.15.009 C033723C033723C033723C033723 रा0य सहभाग िनरंक
1315 जाधव ितलक जयंत _लोरी इंB_लश िमडीयम �कूल, जांबे गाव, पुणे 11.16.174 C066694C066694C066694C066694 ि�केट िजPहा �थम 05
1316 कांबळे पुRपा िभमराव Mी. वाघेeर िव�ाधाम, मांडवगण फराटा, ता. िशqर 11.13.011 C095945C095945C095945C095945 कु�ती िजPहा िDतीय 05
1317 राजनंिदनी जगदीश Yनबाळकर िव�ांचल �कूल, बाणेर पुणे 11.05.098 C001426C001426C001426C001426 बा�केटबॉल राRdीय सहभाग 15
1318 यश अभय शेकटकर िव�ा �ितRठाण /यु बाल िवकास मंिदर, बारामती 11.02.063 C116487C116487C116487C116487 मैदानी िवभाग तृतीय 10
1319 वध[ण राजkl खोमणे िव�ा �ितRठाण /यु बाल िवकास मंिदर, बारामती 11.02.063 C116448C116448C116448C116448 मैदानी िजPहा तृतीय 05
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1320 शहाबाज शिकल इनामदार िव�ा �ितRठाण /यु बाल िवकास मंिदर, बारामती 11.02.063 C116541C116541C116541C116541 बा�केटबॉल िजPहा �थम 05
1321 राहुल गजानन जगदाळे िव�ा �ितRठाण /यु बाल िवकास मंिदर, बारामती 11.02.063 C116420C116420C116420C116420 बा�केटबॉल िजPहा �थम 05
1322 �थम केतन दोशी िव�ा �ितRठाण /यु बाल िवकास मंिदर, बारामती 11.02.063 C116411C116411C116411C116411 बा�केटबॉल िजPहा �थम 05
1323 जयेश रणजीत Yचचकर िव�ा �ितRठाण /यु बाल िवकास मंिदर, बारामती 11.02.063 C116555C116555C116555C116555 बा�केटबॉल िजPहा �थम 05
1324 िसIांत महkl कांबळे िव�ा �ितRठाण /यु बाल िवकास मंिदर, बारामती 11.02.063 C116399C116399C116399C116399 बा�केटबॉल िजPहा �थम 05
1325 यश अिवनाश सावंत िव�ा �ितRठाण /यु बाल िवकास मंिदर, बारामती 11.02.063 C116409C116409C116409C116409 बा�केटबॉल िजPहा �थम 05
1326 �वयम सिचन दोशी िव�ा �ितRठाण /यु बाल िवकास मंिदर, बारामती 11.02.063 C116384C116384C116384C116384 बा�केटबॉल िजPहा �थम 05
1327 तेजस रमेश अडागळे िव�ा �ितRठाण /यु बाल िवकास मंिदर, बारामती 11.02.063 C116434C116434C116434C116434 बा�केटबॉल िजPहा �थम 05
1328 होले अंिकता दiा�य लोणकर माLय िव�ालय, मुंढवा,पुणे 11.15.053 C050498C050498C050498C050498 िसकई माश[ल आट[ िजPहा तृतीय 05
1329 चौधरी हिरका संजय सkट ॲ/¯यूज हाय�कूल, Yचचवड, पुणे 11.16.039 C061878C061878C061878C061878 �ोबॉल िवभाग िDतीय 10
1330 पवार अB�मता महkl सkट ॲ/¯यूज हाय�कूल, Yचचवड, पुणे 11.16.039 C061940C061940C061940C061940 �ोबॉल िवभाग िDतीय 10
1331 तामणे अ/वयी अजय सkट ॲ/¯यूज हाय�कूल, Yचचवड, पुणे 11.16.039 C061860C061860C061860C061860 �ोबॉल िवभाग िDतीय 10
1332 िशतोळे समृIी िवरkl सkट ॲ/¯यूज हाय�कूल, Yचचवड, पुणे 11.16.039 C061914C061914C061914C061914 �ोबॉल िवभाग िDतीय 10
1333 क%डूस वैRणवी राजु सkट ॲ/¯यूज हाय�कूल, Yचचवड, पुणे 11.16.039 C061902C061902C061902C061902 �ोबॉल िवभाग तृतीय 10
1334 बुqटे नुपूर उPहास सkट ॲ/¯यूज हाय�कूल, Yचचवड, पुणे 11.16.039 C061928C061928C061928C061928 �ोबॉल िवभाग तृतीय 10
1335 कु�ी अिभनव शंकरन सkट ॲ/¯यूज हाय�कूल, Yचचवड, पुणे 11.16.039 C061922C061922C061922C061922 �ोबॉल िवभाग िDतीय 10
1336 बंसल िनिशत सुिशल सkट ॲ/¯यूज हाय�कूल, Yचचवड, पुणे 11.16.039 C061884C061884C061884C061884 �ोबॉल िजPहा �थम 05
1337 मोिहते �णव िकशोर सkट ॲ/¯यूज हाय�कूल, Yचचवड, पुणे 11.16.039 C061919C061919C061919C061919 �ोबॉल िजPहा �थम 05
1338 म�के सिचन िवRणू सkट ॲ/¯यूज हाय�कूल, Yचचवड, पुणे 11.16.039 C061898C061898C061898C061898 �ोबॉल िजPहा �थम 05
1339 दGाळे िवशाल बाजीराव सkट ॲ/¯यूज हाय�कूल, Yचचवड, पुणे 11.16.039 C061936C061936C061936C061936 �ोबॉल िजPहा �थम 05
1340 फन°डीस ऑरोन आबेलो सkट ॲ/¯यूज हाय�कूल, Yचचवड, पुणे 11.16.039 C061849C061849C061849C061849 �ोबॉल िजPहा �थम 05
1341 इनामदार समर िनजाम सkट ॲ/¯यूज हाय�कूल, Yचचवड, पुणे 11.16.039 C061911C061911C061911C061911 �ोबॉल िजPहा �थम 05
1342 िभसे आिदEय अिवनाश सkट ॲ/¯यूज हाय�कूल, Yचचवड, पुणे 11.16.039 C061956C061956C061956C061956 �ोबॉल िजPहा �थम 05
1343 चsहाण यश नरkl सkट ॲ/¯यूज हाय�कूल, Yचचवड, पुणे 11.16.039 C061868C061868C061868C061868 �ोबॉल िजPहा �थम 05
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1344 पािटल सृRटी बाळासाहेब सkट ॲ/¯यूज हाय�कूल, Yचचवड, पुणे 11.16.039 C061959C061959C061959C061959 �ोबॉल िजPहा �थम 05
1345 मेरीना िफलीप कु4बलतरा सkट ॲ/¯यूज हाय�कूल, Yचचवड, पुणे 11.16.039 C061846C061846C061846C061846 �ोबॉल िजPहा �थम 05
1346 कुलकण� िशवानी अजयकुमार सkट ॲ/¯यूज हाय�कूल, Yचचवड, पुणे 11.16.039 C061885C061885C061885C061885 sहाली  बॉल िजPहा तृतीय 05
1347 जाधव सुशांत मंगेश सkट ॲ/¯यूज हाय�कूल, Yचचवड, पुणे 11.16.039 C061877C061877C061877C061877 हॉकी िजPहा तृतीय 05
1348 िडसोझा जदेन सोलम सkट ॲ/¯यूज हाय�कूल, Yचचवड, पुणे 11.16.039 C061864C061864C061864C061864 हॉकी िजPहा तृतीय 05
1349 मुंडे अिभषेक अशोक सkट ॲ/¯यूज हाय�कूल, Yचचवड, पुणे 11.16.039 C061901C061901C061901C061901 हॉकी िजPहा तृतीय 05
1350 दाते तनवी केदार अिभनव िव�ालय इं.िम.हाय�कूल 11.11.054 C011184 C011184 C011184 C011184 योगा आंतरराRdीय िनरंक 0
1351 फडके अन/या सिचन अिभनव िव�ालय इं.िम.हाय�कूल 11.11.054 C011302C011302C011302C011302 बॅडYमटन राRdीय �थम 20
1352 िपलखाने आय
 Mीपाद अिभनव िव�ालय इं.िम.हाय�कूल 11.11.054 C011230C011230C011230C011230 जलतरण राRdीय सहभाग 15
1353 तkडुलकर गाग� संजीव अिभनव िव�ालय इं.िम.हाय�कूल 11.11.054 C011256C011256C011256C011256 बॅडYमटन रा0य �थम 15
1354 िकणीकर JमाJी हेमंत अिभनव िव�ालय इं.िम.हाय�कूल 11.11.054 C011235C011235C011235C011235 बॅडYमटन रा0य �थम 15
1355 शेणोिलकर �ांजल भा�कर अिभनव िव�ालय इं.िम.हाय�कूल 11.11.054 C011186 C011186 C011186 C011186 बॅडYमटन रा0य �थम 15
1356 तारे यु)ता सुहास अिभनव िव�ालय इं.िम.हाय�कूल 11.11.054 C011131 C011131 C011131 C011131 बॅडYमटन रा0य �थम 15
1357 केळकर सािनया आिदEय अिभनव िव�ालय इं.िम.हाय�कूल 11.11.054 C011283 C011283 C011283 C011283 िज4नाB�टक रा0य िDतीय 15
1358 Mीखंडे धवल मकरंद अिभनव िव�ालय इं.िम.हाय�कूल 11.11.054 C011182C011182C011182C011182 टेबल-टेिनस रा0य सहभाग 12
1359 `4हे वेदांत िगरीश अिभनव िव�ालय इं.िम.हाय�कूल 11.11.054 C011221C011221C011221C011221 टेबल-टेिनस रा0य सहभाग 12
1360 पानसरे �साद िनतीन अिभनव िव�ालय इं.िम.हाय�कूल 11.11.054 C011232C011232C011232C011232 जलतरण िजPहा िDतीय 05
1361 पवार शौनक सुरेश अिभनव िव�ालय इं.िम.हाय�कूल 11.11.054 C011163C011163C011163C011163 जलतरण िजPहा िDतीय 05
1362 िभमपुरे िसLदाथ[ अिभजीत अिभनव िव�ालय इं.िम.हाय�कूल 11.11.054 C011275C011275C011275C011275 टेबल-टेिनस िजPहा िDतीय 05
1363 जोशीराव अवनी अजय अिभनव िव�ालय इं.िम.हाय�कूल 11.11.054 C011337C011337C011337C011337 जलतरण िजPहा िDतीय 05
1364 देशपांडे केयुिरता अमरेश अिभनव िव�ालय इं.िम.हाय�कूल 11.11.054 C011286 C011286 C011286 C011286 बा�केटबॉल िजPहा िDतीय 05
1365 जोशी इशा अनंत अिभनव िव�ालय इं.िम.हाय�कूल 11.11.054 C011179 C011179 C011179 C011179 टेबल-टेिनस िजPहा तृतीय 05
1366 अंिकतकुमार िबपीन कामाठी आ.बा.तुपे पाटील �गती िव�ालय, काळे बोराटे नगर 11.15.077 C046379C046379C046379C046379 हॅ/डबॉल िजPहा तृतीय 05
1367 शेटे यश बालाजी आ.बा.तुपे पाटील �गती िव�ालय, काळे बोराटे नगर 11.15.077 C046208C046208C046208C046208 हॅ/डबॉल िजPहा तृतीय 05
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1368 िवधाते �0वल नागनाथ आ.बा.तुपे पाटील �गती िव�ालय, काळे बोराटे नगर 11.15.077 C046236C046236C046236C046236 हॅ/डबॉल िजPहा तृतीय 05
1369 मोटे अJय िवजय आ.बा.तुपे पाटील �गती िव�ालय, काळे बोराटे नगर 11.15.077 C046528C046528C046528C046528 हॅ/डबॉल िजPहा तृतीय 05
1370 पवार उPहास रमेश आ.बा.तुपे पाटील �गती िव�ालय, काळे बोराटे नगर 11.15.077 C046467C046467C046467C046467 हॅ/डबॉल िजPहा तृतीय 05
1371 Yशदे आदेश िकसन आ.बा.तुपे पाटील �गती िव�ालय, काळे बोराटे नगर 11.15.077 C046379C046379C046379C046379 हॅ/डबॉल िजPहा तृतीय 05
1372 जाB�मन नuगस शेख सkट िफली)स हाय�कूल, पुणे 11.15.054 C033324C033324C033324C033324 तलवारबाजी रा0य सहभाग 12
1373 दाबोडे अंश राजु शं.बु.पा. इंB_लश िमडीयम �कूल, जु�र 11.07.088 C126545C126545C126545C126545 हॅ/डबॉल िजPहा तृतीय 05
1374 भोर पाथ[ राजू शं.बु.पा. इंB_लश िमडीयम �कूल, जु�र 11.07.088 C126597C126597C126597C126597 हॅ/डबॉल िजPहा तृतीय 05
1375 कोळी संपत सहदेव शं.बु.पा. इंB_लश िमडीयम �कूल, जु�र 11.07.088 C126588C126588C126588C126588 हॅ/डबॉल िजPहा तृतीय 05
1376 मु�या िनरज संदेश शं.बु.पा. इंB_लश िमडीयम �कूल, जु�र 11.07.088 C126524C126524C126524C126524 ताय)वांदो िजPहा तृतीय 05
1377 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक
1378 िसIी िवलास जाधव sयंकटेeरा �कूल, इं�जी माLयम 11.11.096 C024621C024621C024621C024621 कराटे रा0य तृतीय 15
1379 सृRटी शरत माताळे sयंकटेeरा �कूल, मराठी माLयम 11.11.127 C024550C024550C024550C024550 कराटे िजPहा तृतीय 05
1380 िहमांशु �काश सोनी डॉ. जी.जी.शहा िव�ालय, पुणे 11.15.189 C044952C044952C044952C044952 वेटिलyटOग िजPहा िDतीय 05
1381 वैभवी तुषार िबलारी डॉ. जी.जी.शहा िव�ालय, पुणे 11.15.189 C045052C045052C045052C045052 वेटिलyटOग िजPहा िDतीय 05
1382 मानसी �फुल ठाणेकर डॉ. जी.जी.शहा िव�ालय, पुणे 11.15.189 C045044C045044C045044C045044 बुिIबळ िजPहा िDतीय 05
1383 समीर शौकत मुGा डॉ. जी.जी.शहा िव�ालय, पुणे 11.15.189 C044901C044901C044901C044901 बुिIबळ िजPहा िDतीय 05
1384 �ितक �काश चौधरी डॉ. जी.जी.शहा िव�ालय, पुणे 11.15.189 C044897C044897C044897C044897 बुिIबळ िजPहा �थम 05
1385 नरkl मनोज शहा डॉ. जी.जी.शहा िव�ालय, पुणे 11.15.189 C045048C045048C045048C045048 बुिIबळ िजPहा तृतीय 05
1386 �िवण �ेमचदं राजपुत डॉ. जी.जी.शहा िव�ालय, पुणे 11.15.189 C045055C045055C045055C045055 िसकई माश[ल आट[ िजPहा तृतीय 05
1387 भरत िकशोर िसरवी डॉ. जी.जी.शहा िव�ालय, पुणे 11.15.189 C044742C044742C044742C044742 िसकई माश[ल आट[ िजPहा तृतीय 05
1388 सािहल राजु केदारी �ांतीवीर चाफेकर िव�ालय, Yचचवडगाव 11.16.035 C060965C060965C060965C060965 कु�ती िजPहा तृतीय 05
1389 आयुष संिदप क%दे सरदार द�तुर होरमझदीयार 11.15.128 C030902C030902C030902C030902 हॅ/डबॉल िजPहा �थम 05
1390 मोJ महेश ओसवाल सरदार द�तुर होरमझदीयार 11.15.128 C030895C030895C030895C030895 हॅ/डबॉल िजPहा �थम 05
1391 हष[ अजय कदम सरदार द�तुर होरमझदीयार 11.15.128 C030889C030889C030889C030889 हॅ/डबॉल िजPहा �थम 05
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1392 वेदांत संिदप बडदे सरदार द�तुर होरमझदीयार 11.15.128 C030742C030742C030742C030742 हॅ/डबॉल िजPहा �थम 05
1393 इमामा नफीज अहमद अ/सारी सरदार द�तुर होरमझदीयार 11.15.128 C031118C031118C031118C031118 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
1394 इिशता अिवनाश मोरे सरदार द�तुर होरमझदीयार 11.15.128 C030621C030621C030621C030621 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
1395 िहतल भरत ओसवाल सरदार द�तुर होरमझदीयार 11.15.128 C031095C031095C031095C031095 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
1396 िवधी िवकास मुथा सरदार द�तुर होरमझदीयार 11.15.128 C030991C030991C030991C030991 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
1397 सृRटी Mीपाद छाजडे सरदार द�तुर होरमझदीयार 11.15.128 C031242C031242C031242C031242 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
1398 िरिचता �शांत Yसघवी सरदार द�तुर होरमझदीयार 11.15.128 C030810C030810C030810C030810 हॅ/डबॉल िजPहा �थम 05
1399 सरोश परवेझ मनेडोईना सरदार द�तुर होरमझदीयार 11.15.128 C030608C030608C030608C030608 सायकYलग रा0य सहभाग 12
1400 म.कोया कैझर हमीद सरदार द�तुर होरमझदीयार 11.15.128 C031438C031438C031438C031438 जलतरण रा0य सहभाग 12
1401 भगत अथव[ िवजय मॉडन[ हाय�कूल,गणेशYखड, पुणे - 16 11.11.042 C000174C000174C000174C000174 बेसबॉल िजPहा �थम 05
1402 कु_बरगी �फुG माqती मॉडन[ हाय�कूल,गणेशYखड, पुणे - 16 11.11.042 C000235C000235C000235C000235 बेसबॉल िजPहा �थम 05
1403 पराते ओंकार सुिनल मॉडन[ हाय�कूल,गणेशYखड, पुणे - 16 11.11.042 C000087C000087C000087C000087 बेसबॉल िजPहा �थम 05
1404 ढोक Mावणी धम�l मॉडन[ हाय�कूल,गणेशYखड, पुणे - 16 11.11.042 C000086C000086C000086C000086 सॉyटबॉल रा0य �थम 15
1405 गायकवाड �ितJा िवजय मॉडन[ हाय�कूल,गणेशYखड, पुणे - 16 11.11.042 C000091C000091C000091C000091 बेसबॉल रा0य �थम 15
1406 जाधव गौरव अंकुश मॉडन[ हाय�कूल,गणेशYखड, पुणे - 16 11.11.042 C000127C000127C000127C000127 सॉyटबॉल रा0य सहभाग िनरंक
1407 माने �फुG �काश मॉडन[ हाय�कूल,गणेशYखड, पुणे - 16 11.11.042 C000118C000118C000118C000118 सॉyटबॉल रा0य सहभाग िनरंक
1408 रानवडे �थमेश िदनेश मॉडन[ हाय�कूल,गणेशYखड, पुणे - 16 11.11.042 C000126C000126C000126C000126 सॉyटबॉल रा0य सहभाग िनरंक
1409 वाबळे शंभरुाज बाबासाहेब मॉडन[ हाय�कूल,गणेशYखड, पुणे - 16 11.11.042 C000120C000120C000120C000120 सॉyटबॉल रा0य सहभाग िनरंक
1410 कांबळे ि�ती राजशे मॉडन[ हाय�कूल,गणेशYखड, पुणे - 16 11.11.042 C000098C000098C000098C000098 सॉyटबॉल राRdीय िDतीय 20
1411 वामन �ानेeरी अिवनाश मॉडन[ हाय�कूल,गणेशYखड, पुणे - 16 11.11.042 C000121C000121C000121C000121 सॉyटबॉल राRdीय िDतीय 20
1412 सायकर वैRणवी िशवराम मॉडन[ हाय�कूल,गणेशYखड, पुणे - 16 11.11.042 C000134C000134C000134C000134 बेसबॉल राRdीय सहभाग 15
1413 साJी िवजय च�वत� एस sही एस हाय �कूल, खडकी 11.15.068 C001744C001744C001744C001744 ताय)वांदो िजPहा िDतीय 05
1414 िरषभ कुमार िपGे एस sही एस हाय �कूल, खडकी 11.15.068 C001727C001727C001727C001727 बॉ)सOग िजPहा तृतीय 05
1415 िहरवे हष[द बाबु गेनबा सोपानराव मोझे �शाला, येरवडा, पुणे 11.15.106 C035568C035568C035568C035568 कब�ी िजPहा तृतीय 05
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1416 ल%ढे तुषार �काश गेनबा सोपानराव मोझे �शाला, येरवडा, पुणे 11.15.106 C035574C035574C035574C035574 कब�ी िजPहा तृतीय 05
1417 पराडे जय लjमण गेनबा सोपानराव मोझे �शाला, येरवडा, पुणे 11.15.106 C035480C035480C035480C035480 कब�ी िजPहा तृतीय 05
1418 माने �काश बार)या गेनबा सोपानराव मोझे �शाला, येरवडा, पुणे 11.15.106 C035678C035678C035678C035678 कब�ी िजPहा तृतीय 05
1419 रामनवल सिचन नागkl गेनबा सोपानराव मोझे �शाला, येरवडा, पुणे 11.15.106 C035503C035503C035503C035503 कब�ी िजPहा िDतीय 05
1420 डो�स आनंद िकरण गेनबा सोपानराव मोझे �शाला, येरवडा, पुणे 11.15.106 C035645C035645C035645C035645 हॉकी िजPहा तृतीय 05
1421 कदम मयुर शंकर गेनबा सोपानराव मोझे �शाला, येरवडा, पुणे 11.15.106 C035661C035661C035661C035661 हॉकी िजPहा तृतीय 05
1422 भोपळे अजय राकेश गेनबा सोपानराव मोझे �शाला, येरवडा, पुणे 11.15.106 C035722C035722C035722C035722 हॉकी िजPहा तृतीय 05
1423 गायकवाड साथ[क िव�ल गेनबा सोपानराव मोझे �शाला, येरवडा, पुणे 11.15.106 C035672C035672C035672C035672 हॉकी िजPहा तृतीय 05
1424 स�यद आितफ विजर गेनबा सोपानराव मोझे �शाला, येरवडा, पुणे 11.15.106 C035560C035560C035560C035560 हॉकी िजPहा तृतीय 05
1425 �णव केशव बागल मेरी मेमोिरयल हाय�कूल ॲ/ड 0यु कॉलेज, द�ड 11.04.066 C129714C129714C129714C129714 �)वॅश िजPहा िDतीय 05
1426 साJी माक[ स जगले मेरी मेमोिरयल हाय�कूल ॲ/ड 0यु कॉलेज, द�ड 11.04.066 C129912C129912C129912C129912 डॉज बॉल िजPहा �थम 05
1427 एैeय
 भाऊसाहेब जगताप मेरी मेमोिरयल हाय�कूल ॲ/ड 0यु कॉलेज, द�ड 11.04.066 C129789C129789C129789C129789 डॉज बॉल िजPहा �थम 05
1428 गाय�ी िवeास कड मेरी मेमोिरयल हाय�कूल ॲ/ड 0यु कॉलेज, द�ड 11.04.066 C129794C129794C129794C129794 डॉज बॉल िजPहा �थम 05
1429 वैRणवी MीकृRण नरवडे मेरी मेमोिरयल हाय�कूल ॲ/ड 0यु कॉलेज, द�ड 11.04.066 C129679C129679C129679C129679 डॉज बॉल िजPहा �थम 05
1430 साJी संजय जगताप मेरी मेमोिरयल हाय�कूल ॲ/ड 0यु कॉलेज, द�ड 11.04.066 C129914C129914C129914C129914 डॉज बॉल िजPहा �थम 05
1431 पायल िनलेश जगताप मेरी मेमोिरयल हाय�कूल ॲ/ड 0यु कॉलेज, द�ड 11.04.066 C129714C129714C129714C129714 डॉज बॉल िजPहा �थम 05
1432 अिलशा अमोिलक मेरी मेमोिरयल हाय�कूल ॲ/ड 0यु कॉलेज, द�ड 11.04.066 C129798C129798C129798C129798 डॉज बॉल िजPहा �थम 05
1433 अिलशा िचतारे मेरी मेमोिरयल हाय�कूल ॲ/ड 0यु कॉलेज, द�ड 11.04.066 C129808C129808C129808C129808 डॉज बॉल िजPहा �थम 05
1434 चचंल पाटील मेरी मेमोिरयल हाय�कूल ॲ/ड 0यु कॉलेज, द�ड 11.04.066 C129722C129722C129722C129722 डॉज बॉल िजPहा �थम 05
1435 िदJा इजागत मेरी मेमोिरयल हाय�कूल ॲ/ड 0यु कॉलेज, द�ड 11.04.066 C129908C129908C129908C129908 डॉज बॉल िजPहा तृतीय 05
1436 ि�यांका पोळेकर मेरी मेमोिरयल हाय�कूल ॲ/ड 0यु कॉलेज, द�ड 11.04.066 C129817C129817C129817C129817 डॉज बॉल िजPहा तृतीय 05
1437 Mृती सांगळे मेरी मेमोिरयल हाय�कूल ॲ/ड 0यु कॉलेज, द�ड 11.04.066 C129815C129815C129815C129815 डॉज बॉल िजPहा तृतीय 05
1438 सोनम यादव मेरी मेमोिरयल हाय�कूल ॲ/ड 0यु कॉलेज, द�ड 11.04.066 C129838C129838C129838C129838 डॉज बॉल िजPहा तृतीय 05
1439 ओमेश कPयाणकर मेरी मेमोिरयल हाय�कूल ॲ/ड 0यु कॉलेज, द�ड 11.04.066 C129866C129866C129866C129866 डॉज बॉल िजPहा तृतीय 05
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1440 िशवराज सरक मेरी मेमोिरयल हाय�कूल ॲ/ड 0यु कॉलेज, द�ड 11.04.066 C129895C129895C129895C129895 डॉज बॉल िजPहा तृतीय 05
1441 �ितक होले मेरी मेमोिरयल हाय�कूल ॲ/ड 0यु कॉलेज, द�ड 11.04.066 C129821C129821C129821C129821 डॉज बॉल िजPहा तृतीय 05
1442 ओम सरोदे मेरी मेमोिरयल हाय�कूल ॲ/ड 0यु कॉलेज, द�ड 11.04.066 C129930C129930C129930C129930 डॉज बॉल िजPहा तृतीय 05
1443 वैभव जाधव मेरी मेमोिरयल हाय�कूल ॲ/ड 0यु कॉलेज, द�ड 11.04.066 C129719C129719C129719C129719 डॉज बॉल िजPहा तृतीय 05
1444 हसन िपरजादे मेरी मेमोिरयल हाय�कूल ॲ/ड 0यु कॉलेज, द�ड 11.04.066 C129709C129709C129709C129709 डॉज बॉल िजPहा तृतीय 05
1445 आिदती Yलबाजी मासाळ भारत िचP�े/स ॲकेडमी व 0यु कॉलेज, वालचदंनगर 11.06.021 C114663C114663C114663C114663 बॉ)सOग िवभाग तृतीय 10
1446 सोहम नागेश शहाणे भारत िचP�े/स ॲकेडमी व 0यु कॉलेज, वालचदंनगर 11.06.021 C114659C114659C114659C114659 बॉ)सOग िजPहा �थम 05
1447 शुभम शरद भाले आनंद गुqकूल, वाडेबोPहाई 11.05.073 C040638C040638C040638C040638 वुशू राRdीय सहभाग 15
1448 िवलास िवजय लांडे Mी गुqगणेश िव�ामंिदर िनगडी 11.16.043 C067943C067943C067943C067943 खो खो िजPहा िDतीय 05
1449 वरद िवनायक मगर Mी गुqगणेश िव�ामंिदर िनगडी 11.16.043 C067958C067958C067958C067958 खो खो िजPहा िDतीय 05
1450 रोशन मधुकर जाधव Mी गुqगणेश िव�ामंिदर िनगडी 11.16.043 C067963C067963C067963C067963 खो खो िजPहा िDतीय 05
1451 �ितक बाळासाहेब शेवाळे Mी गुqगणेश िव�ामंिदर िनगडी 11.16.043 C067849C067849C067849C067849 खो खो िजPहा िDतीय 05
1452 िवशाल िनवृiी िबराजदार Mी गुqगणेश िव�ामंिदर िनगडी 11.16.043 C067920C067920C067920C067920 खो खो िजPहा िDतीय 05
1453 वरद िदनेश पवार Mी गुqगणेश िव�ामंिदर िनगडी 11.16.043 C067957C067957C067957C067957 खो खो िजPहा िDतीय 05
1454 शुभम सुरेश सोनाळकर Mी गुqगणेश िव�ामंिदर िनगडी 11.16.043 C067966C067966C067966C067966 खो खो िजPहा िDतीय 05
1455 िवशाल िसIेeर पोपडे Mी गुqगणेश िव�ामंिदर िनगडी 11.16.043 C067961C067961C067961C067961 खो खो िजPहा िDतीय 05
1456 सुदश[न संतोष चsहाण Mी गुqगणेश िव�ामंिदर िनगडी 11.16.043 C067953C067953C067953C067953 खो खो िजPहा िDतीय 05
1457 िवशाल लjमण ढोले Mी गुqगणेश िव�ामंिदर िनगडी 11.16.043 C067947C067947C067947C067947 खो खो िजPहा िDतीय 05
1458 सुि�या संतोष दास Mी गुqगणेश िव�ामंिदर िनगडी 11.16.043 C067838C067838C067838C067838 िसकई माश[ल आट[ िजPहा �थम 05
1459 ि�यांका सुभाष पांडूचे िनम[ला कॉ/वkट �कूल, खराडी 11.15.169 C005181C005181C005181C005181 �ोबॉल िवभाग तृतीय 10
1460 सुहानी उमेश Yसग एस पी एम �कूल, िनगडी 11.16.078 C078168C078168C078168C078168 रोलबॉल राRdीय �थम 20
1461 महेक स�यदमुजीब इनामदार एस पी एम �कूल, िनगडी 11.16.078 C078006C078006C078006C078006 रोलबॉल राRdीय �थम 20
1462 ईशा शिशकांत Yशदे एस पी एम �कूल, िनगडी 11.16.078 C078148C078148C078148C078148 रोलबॉल रा0य िDतीय 15
1463 अनुशा गंगाधर  उnपर एस पी एम �कूल, िनगडी 11.16.078 C078159C078159C078159C078159 रोलबॉल रा0य िDतीय 15
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1464 �ांजली रामहरी दातािखळे एस पी एम �कूल, िनगडी 11.16.078 C078171C078171C078171C078171 रोलबॉल रा0य िDतीय 15
1465 सायली संजय सुय[वंशी एस पी एम �कूल, िनगडी 11.16.078 C078162C078162C078162C078162 रोलबॉल िवभाग �थम 10
1466 ओम �शांत झkडे एस पी एम �कूल, िनगडी 11.16.078 C078172C078172C078172C078172 टेिन)वाईट िजPहा �थम 05
1467 �णव सुरज कदम एस पी एम �कूल, िनगडी 11.16.078 C078153C078153C078153C078153 टेिन)वाईट िजPहा �थम 05
1468 िनरज अजय पोतदार एस पी एम �कूल, िनगडी 11.16.078 C078170C078170C078170C078170 टेिन)वाईट िजPहा �थम 05
1469 िवMृती संतोष देशमुख एस पी एम �कूल, िनगडी 11.16.078 C078163C078163C078163C078163 हॅ/डबॉल िजPहा तृतीय 05
1470 सोहम चlंशेखर जोशी एस पी एम �कूल, िनगडी 11.16.078 C078055C078055C078055C078055 रोलबॉल िजPहा �थम 05
1471 अंतरा इंlभान ओsहाळ मिहलाMम हाय�कूल, पुणे 11.11.001 CCCC00000000८०३७८०३७८०३७८०३७ खो - खो िजPहा तृतीय 05
1472 काळे ि�या बापुसो मिहलाMम हाय�कूल, पुणे 11.11.001 CCCC00000000८०३७८०३७८०३७८०३७ खो - खो िजPहा तृतीय 05
1473 जगताप काजल िवजय मिहलाMम हाय�कूल, पुणे 11.11.001 CCCC00000000८०५१८०५१८०५१८०५१ खो - खो िजPहा तृतीय 05
1474 िशतोळे सािनका सितश   मिहलाMम हाय�कूल, पुणे 11.11.001 CCCC00000000८१७६८१७६८१७६८१७६ खो - खो िजPहा तृतीय 05
1475 अिeनी मधुकर चौधरी मिहलाMम हाय�कूल, पुणे 11.11.001 CCCC00000000७८७८७८७८७८७८७८७८ खो - खो िजPहा तृतीय 05
1476 पवार Mुती रमेश मिहलाMम हाय�कूल, पुणे 11.11.001 CCCC00000000८४८९८४८९८४८९८४८९ खो - खो िजPहा तृतीय 05
1477 नेहा अिभम/यू फोलाने मिहलाMम हाय�कूल, पुणे 11.11.001 CCCC00000000८३३९८३३९८३३९८३३९ ताय)वांदो िजPहा तृतीय 05
1478 जगताप �ानेeरी िकरण मिहलाMम हाय�कूल, पुणे 11.11.001 CCCC00000000८३१०८३१०८३१०८३१० कब�ी िजPहा तृतीय 05
1479 आयुषा नारायण िशतोळे मिहलाMम हाय�कूल, पुणे 11.11.001 CCCC00000000८५२३८५२३८५२३८५२३ कब�ी िजPहा तृतीय 05
1480 अनुजा हेमंत चsहाण मिहलाMम हाय�कूल, पुणे 11.11.001 CCCC00000000८३९७८३९७८३९७८३९७ कब�ी िजPहा तृतीय 05
1481 बो� ेसं�कृती िदनकर मिहलाMम हाय�कूल, पुणे 11.11.001 CCCC00000000८४०८८४०८८४०८८४०८ कब�ी िजPहा तृतीय 05
1482 तनपुरे कPयाणी राजू मिहलाMम हाय�कूल, पुणे 11.11.001 CCCC00000000८४२२८४२२८४२२८४२२ कब�ी िजPहा तृतीय 05
1483 सूय[वंशी सािनका नरkl मिहलाMम हाय�कूल, पुणे 11.11.001 CCCC00000000८११२८११२८११२८११२ कब�ी िजPहा िDतीय 05
1484 दाभाडे ऐeय
 नंदकुमार मिहलाMम हाय�कूल, पुणे 11.11.001 CCCC00000000८४८१८४८१८४८१८४८१ योगासने िजPहा �थम 05
1485 येळे ऋतुजा संपत मिहलाMम हाय�कूल, पुणे 11.11.001 CCCC00000000८२८२८२८२८२८२८२८२ कब�ी िजPहा िDतीय 05
1486 Mेया �ानोबा वांजळे मिहलाMम हाय�कूल, पुणे 11.11.001 C008189C008189C008189C008189 जलतरण िजPहा तृतीय 05
1487 कु.मानकर िरितका गणेश मिहलाMम हाय�कूल, पुणे 11.11.001 CCCC00000000८१२१८१२१८१२१८१२१ कब�ी िजPहा िDतीय 05
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1488 ब%lे साJी दीपक मिहलाMम हाय�कूल, पुणे 11.11.001 CCCC00000000८२०८८२०८८२०८८२०८ कब�ी िजPहा तृतीय 05
1489 यश सुभाष वाBPमकी गेनबा सोपानराव मोझे �शाला, इं�जी माLयम 11.15.121 C036519C036519C036519C036519 फुटबॉल रा0य सहभाग 12
1490 बkडाळे {BEवज िकरण सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063649C063649C063649C063649 फुटबॉल िजPहा �थम 05
1491 अिeन अिवनाश होले सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063543C063543C063543C063543 फुटबॉल िजPहा �थम 05
1492 Mेयस िशवशंकर नायर सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063380C063380C063380C063380 फुटबॉल िजPहा �थम 05
1493 ढमाले आय[न िनितन सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063679C063679C063679C063679 फुटबॉल िजPहा �थम 05
1494 तुणतुणे सािहल रमेश सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063459C063459C063459C063459 फुटबॉल िजPहा �थम 05
1495 कोळी �थमेश सुरेश सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063354C063354C063354C063354 फुटबॉल िजPहा �थम 05
1496 Yशगवी दश[ लिलत सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063589C063589C063589C063589 फुटबॉल िजPहा �थम 05
1497 मुजुमदार पंकज �णव सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063364C063364C063364C063364 फुटबॉल िजPहा �थम 05
1498 महाजन यश �िवण सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063605C063605C063605C063605 फुटबॉल िजPहा �थम 05
1499 कुटे अनुRका कैलास सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063510C063510C063510C063510 ताय)वांदो िजPहा �थम 05
1500 तांबे अमन चlंकांत सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063305C063305C063305C063305 हॉकी िजPहा �थम 05
1501 स�यद कैफ अक़ील सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063422C063422C063422C063422 हॉकी िजPहा �थम 05
1502 कोडनानी गणेश धनराज सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063550C063550C063550C063550 हॉकी िजPहा �थम 05
1503 गायकवाड राहुल बाळासाहेब सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 CO63469CO63469CO63469CO63469 हॉकी िजPहा �थम 05
1504 अरोरा जसकरनYसह जगिजतYसग सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063513C063513C063513C063513 हॉकी िजPहा �थम 05
1505 ओसवाल धृव िजतkl सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063682C063682C063682C063682 हॉकी िजPहा �थम 05
1506 िमरजकर आिबद इश
द सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063335C063335C063335C063335 हॉकी िजPहा �थम 05
1507 फन°िडस िसडनी इ_नातीस सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063634C063634C063634C063634 हॉकी िजPहा �थम 05
1508 नायर अिभषेक �काश सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063447C063447C063447C063447 हॉकी िजPहा �थम 05
1509 जोआन जॉब सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063302C063302C063302C063302 हॉकी िजPहा �थम 05
1510 पटेल �ीत राजशे सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063637C063637C063637C063637 हॉकी िजPहा �थम 05
1511 केिवन जकेब सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063392C063392C063392C063392 हॉकी िजPहा �थम 05
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1512 वाघ आयुष �ीतम सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063313C063313C063313C063313 नेटबॉल िवभाग िDतीय 10
1513 जगदाळे अिदित अिधकराव सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063401C063401C063401C063401 नेटबॉल िवभाग िDतीय 10
1514 फन°डीस रोझीटा एंथनी सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063588C063588C063588C063588 नेटबॉल िवभाग िDतीय 10
1515 सारा जुलिफकार अली अहमद सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063599C063599C063599C063599 नेटबॉल िवभाग िDतीय 10
1516 बोड� अिलशा सुनील सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063430C063430C063430C063430 नेटबॉल िवभाग िDतीय 10
1517 गोरे देवांश रिव सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063607C063607C063607C063607 नेटबॉल रा0य िDतीय 15
1518 हiे मंथन गणेश सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063436C063436C063436C063436 नेटबॉल रा0य िDतीय 15
1519 मंडपे सुजल िजतkl सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063501C063501C063501C063501 नेटबॉल रा0य िDतीय 15
1520 पुिलकोि�ल �टीव रफ़ाएल सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063318C063318C063318C063318 नेटबॉल रा0य िDतीय 15
1521 झोडगे सायुजय संदीप सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063503C063503C063503C063503 नेटबॉल रा0य िDतीय 15
1522 कालोखे त/मय पांडुरंग सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063559C063559C063559C063559 नेटबॉल रा0य िDतीय 15
1523 खोचरे त/वी िवनोद सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063370C063370C063370C063370 िज4नॅB�ट)सिज4नॅB�ट)सिज4नॅB�ट)सिज4नॅB�ट)स रा0य सहभाग 12
1524 शु)ला व{ण आलोक सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063671C063671C063671C063671 नेटबॉल राRdीय सहभाग 15
1525 जोशी मयंक देिवदi सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063557C063557C063557C063557 लॉन टेिनस राRdीय सहभाग 15
1526 मेहता दीप सुरेशकुमार सkट उसू[ला हाय�कूल, आकूड�, पुणे 11.16.011 C063319C063319C063319C063319 �केYटग राRdीय िDतीय 20
1527 घोगरे इशान संतोष लॉयला हाय�कूल, पुणे 11.11.026 C000601C000601C000601C000601 बा�केटबॉल िजPहा िDतीय 05
1528 परब �ेम �िवण लॉयला हाय�कूल, पुणे 11.11.026 C000281C000281C000281C000281 बा�केटबॉल िजPहा िDतीय 05
1529 पॉल जो�ाथन िDनYसह लॉयला हाय�कूल, पुणे 11.11.026 C000358C000358C000358C000358 बा�केटबॉल िजPहा िDतीय 05
1530 sहानखेडे सं4य �िवण लॉयला हाय�कूल, पुणे 11.11.026 C000306C000306C000306C000306 बा�केटबॉल िजPहा िDतीय 05
1531 िशतोळे समर संजय लॉयला हाय�कूल, पुणे 11.11.026 C000587C000587C000587C000587 बा�केटबॉल िजPहा िDतीय 05
1532 वाडकर िनहाल अिभजीत लॉयला हाय�कूल, पुणे 11.11.026 C000564C000564C000564C000564 मैदानी िजPहा िDतीय 05
1533 लोबो जोशुवा जरेामे लॉयला हाय�कूल, पुणे 11.11.026 C000560C000560C000560C000560 मैदानी िवभाग �थम 10
1534 पांडे अिशरा संतोष लॉयला हाय�कूल, पुणे 11.11.026 C000372C000372C000372C000372 मैदानी रा0य िDतीय 15
1535 गोमे सौरभ महादेव Mी. �वामी समथ[ िव�ा मंिदर, इंlायणीनगर, भोसरी 11.16.047 C075767C075767C075767C075767 िककबॉ)सOग रा0य िDतीय 15
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1536 सकुंडे �णव Mीधर Mी. �वामी समथ[ िव�ा मंिदर, इंlायणीनगर, भोसरी 11.16.047 C075747C075747C075747C075747 िसकई माश[ल आट[ िजPहा तृतीय 05
1537 Yपगळे आरती सुरेश Mी. �वामी समथ[ िव�ा मंिदर, इंlायणीनगर, भोसरी 11.16.047 C075871C075871C075871C075871 बॉ)सOग िजPहा तृतीय 05
1538 वाकचौरे अथव[ संभाजी आर एम धारीवाल इं िम. �कूल, िशqर पुणे 11.13.058 C090481C090481C090481C090481 मैदानी िजPहा तृतीय 05
1539 ओंकार सितश िनगडे संत Yलगनाथ �वामी माLय िव�ालय, भ%गवली 11.03.031 C085886C085886C085886C085886 कु�ती िवभाग तृतीय 10
1540 जुवेरीया िरझवान Yपजारी Mी. 4हाळसाकांत िव�ालय, आकूड� 11.16.008 C064063C064063C064063C064063 सॉyटबॉल िजPहा तृतीय 05
1541 �थमेश �िदप पोळ Mी. 4हाळसाकांत िव�ालय, आकूड� 11.16.008 C064016C064016C064016C064016 कु�ती िजPहा िDतीय 05
1542 िगरीश अशोक मालपुरे Mी. 4हाळसाकांत िव�ालय, आकूड� 11.16.008 C064182C064182C064182C064182 योगासने िजPहा सहावा 0
1543 काळे गौरी हौसराज Mी. 4हाळसाकांत िव�ालय, आकूड� 11.16.008 C064067C064067C064067C064067 योगासने िजPहा सातवा 0
1544 जाधव शुभम भरत Mी. 4हाळसाकांत िव�ालय, आकूड� 11.16.008 C064107C064107C064107C064107 योगासने रा0य िDतीय 15
1545 माकर सुि�या �िवण गुलबाई इराणी क/या शाळा 11.15.043 C001567C001567C001567C001567 शुYटगबॉल रा0य सहभाग िनरंक
1546 देवकर  साJी राजkl गुलबाई इराणी क/या शाळा 11.15.043 C001637C001637C001637C001637 शुYटगबॉल रा0य सहभाग िनरंक
1547 वाघमारे ि�यांका हिरदास गुलबाई इराणी क/या शाळा 11.15.043 C001623C001623C001623C001623 हॉकी राRdीय सहभाग 15
1548 लांडगे िनकीता राजशे गुलबाई इराणी क/या शाळा 11.15.043 C001564C001564C001564C001564 हॉकी राRdीय सहभाग 15
1549 सावंत च�ैाली शंकर गुलबाई इराणी क/या शाळा 11.15.043 C001566C001566C001566C001566 हॉकी राRdीय सहभाग 15
1550 ओम तानाजी रणिदवे आलेगावकर हाय�कूल 11.15.028 C001445C001445C001445C001445 हॉकी िवभाग िDतीय 10
1551 अमोल सुय[कांत सोनावणे आलेगावकर हाय�कूल 11.15.028 C001591C001591C001591C001591 शुYटगबॉल रा0य सहभाग िनरंक
1552 देवांग अिनल कांबळे आलेगावकर हाय�कूल 11.15.028 C001479C001479C001479C001479 शुYटगबॉल रा0य सहभाग 12
1553 �थम सुधीर फाळके आलेगावकर हाय�कूल 11.15.028 C001496C001496C001496C001496 शुYटगबॉल रा0य सहभाग 12
1554 अिभषेक रYवl भमुकर आलेगावकर हाय�कूल 11.15.028 C001546C001546C001546C001546 हॉकी िवभाग िDतीय 10
1555 �नेहा दiा�य िवपट Mी. ना.रा. हाय�कूल, इंदापूर 11.06.003 C105163C105163C105163C105163 0युदो िजPहा िDतीय 05
1556 गुरव केशर सुिनल राणी लjमीबाई मुलOची सैिनकी शाळा, कासारआंबोली, मुळशी 11.10.028 C089125C089125C089125C089125 शुटOग राRdीय िDतीय 20
1557 पासलकर निमता िनतीन राणी लjमीबाई मुलOची सैिनकी शाळा, कासारआंबोली, मुळशी 11.10.028 C089123C089123C089123C089123 धनुuव�ा रा0य िDतीय 15
1558 सुतार धनMी नंदकुमार राणी लjमीबाई मुलOची सैिनकी शाळा, कासारआंबोली, मुळशी 11.10.028 C089127C089127C089127C089127 वुशू रा0य सहभाग 12
1559 डोईफोडे eेता अिनल राणी लjमीबाई मुलOची सैिनकी शाळा, कासारआंबोली, मुळशी 11.10.028 C089139C089139C089139C089139 वुशू िवभाग िDतीय 10
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1560 खानिवलकर केतकी सिचन राणी लjमीबाई मुलOची सैिनकी शाळा, कासारआंबोली, मुळशी 11.10.028 C089112C089112C089112C089112 धनुuव�ा िजPहा तृतीय 05
1561 गोळे खुशी सुहास राणी लjमीबाई मुलOची सैिनकी शाळा, कासारआंबोली, मुळशी 11.10.028 C089140C089140C089140C089140 धनुuव�ा िजPहा तृतीय 05
1562 dॉय रेम/ड डायस सkट सबे�टीयन हाय�कूल, पुणे 11.04.013 C129882C129882C129882C129882 फुटबॉल िजPहा िDतीय 05
1563 फेिबयन झेिवयर फन°डीस सkट सबे�टीयन हाय�कूल, पुणे 11.04.013 C129744C129744C129744C129744 फुटबॉल िजPहा िDतीय 05
1564 �टीव टोनी पॉल सkट सबे�टीयन हाय�कूल, पुणे 11.04.013 C129732C129732C129732C129732 फुटबॉल िजPहा िDतीय 05
1565 सॅशली अPबट[ िपGे सkट सबे�टीयन हाय�कूल, पुणे 11.04.013 C129835C129835C129835C129835 फुटबॉल िजPहा िDतीय 05
1566 �टीवन राजु Yशदे सkट सबे�टीयन हाय�कूल, पुणे 11.04.013 C129961C129961C129961C129961 फुटबॉल िजPहा िDतीय 05
1567 सईद मोह4मद वािरस सै�यद सkट सबे�टीयन हाय�कूल, पुणे 11.04.013 C129724C129724C129724C129724 फुटबॉल िजPहा िDतीय 05
1568 तिनRक िनलेश पालेकर सkट सबे�टीयन हाय�कूल, पुणे 11.04.013 C129855C129855C129855C129855 फुटबॉल िजPहा िDतीय 05
1569 अंश जयपाल कुकरेजा सkट सबे�टीयन हाय�कूल, पुणे 11.04.013 C129902C129902C129902C129902 फुटबॉल िजPहा िDतीय 05
1570 आिदEय नरkl सुिlक सkट सबे�टीयन हाय�कूल, पुणे 11.04.013 C129943C129943C129943C129943 फुटबॉल िजPहा िDतीय 05
1571 शुभ संतोष सोनावणे सkट सबे�टीयन हाय�कूल, पुणे 11.04.013 C129786C129786C129786C129786 फुटबॉल िजPहा िDतीय 05
1572 �वnनील राजkl कदम सkट सबे�टीयन हाय�कूल, पुणे 11.04.013 C129854C129854C129854C129854 फुटबॉल िजPहा िDतीय 05
1573 नोमान िनजाम बागवान सkट सबे�टीयन हाय�कूल, पुणे 11.04.013 C129664C129664C129664C129664 फुटबॉल िजPहा िDतीय 05
1574 �ितRठी देवराज पंजाबी एस एन बी पी �कूल 11.16.147 C056610C056610C056610C056610 तलवारबाजी िजPहा िDतीय 05
1575 पुनीत िदनेश कपूर एस एन बी पी �कूल ॲ/ ड 0युिनअर कॉलेज 11.16.127 C062504C062504C062504C062504 जलतरण रा0य तृतीय 15
1576 अंिकता िदलीप राठोड एस एन बी पी �कूल ॲ/ ड 0युिनअर कॉलेज 11.16.127 C062592C062592C062592C062592 फुटबॉल िवभाग िDतीय 10
1577 मोिहनी सुिजत देशमुख एस एन बी पी �कूल ॲ/ ड 0युिनअर कॉलेज 11.16.127 C062658C062658C062658C062658 फुटबॉल िवभाग तृतीय 10
1578 ओम मनोहर मोरे एस एन बी पी �कूल ॲ/ ड 0युिनअर कॉलेज 11.16.127 C062651C062651C062651C062651 हॉकी िवभाग तृतीय 10
1579 आय[न हेमंत महाजन एस एन बी पी �कूल ॲ/ ड 0युिनअर कॉलेज 11.16.127 C062855C062855C062855C062855 बॉ)सOग िजPहा िDतीय 05
1580 ि�यांशू धीरज तामचीकर एस एन बी पी �कूल ॲ/ ड 0युिनअर कॉलेज 11.16.127 C062668C062668C062668C062668 बॉ)सOग िजPहा तृतीय 05
1581 िचराग राजीव आनंद एस एन बी पी �कूल ॲ/ ड 0युिनअर कॉलेज 11.16.127 C062423C062423C062423C062423 बॉ)सOग िजPहा तृतीय 05
1582 हष[ रोिहत थॉमस एस एन बी पी �कूल ॲ/ ड 0युिनअर कॉलेज 11.16.127 C062727C062727C062727C062727 हॉकी िजPहा �थम 05
1583 काuतक मंदार जोशी एस एन बी पी �कूल ॲ/ ड 0युिनअर कॉलेज 11.16.127 C062823C062823C062823C062823 हॉकी िजPहा �थम 05
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1584 सोहम राकेश गुरव एस एन बी पी �कूल ॲ/ ड 0युिनअर कॉलेज 11.16.127 C062850C062850C062850C062850 0युदो िजPहा िDतीय 05
1585 ि�या �साद पाटील एस एन बी पी �कूल ॲ/ ड 0युिनअर कॉलेज 11.16.127 C062411C062411C062411C062411 ताय)वांदो िजPहा िDतीय 05
1586 यश योगेश ब�छाव एस एन बी पी �कूल ॲ/ ड 0युिनअर कॉलेज 11.16.127 C062842C062842C062842C062842 कराटे िजPहा िDतीय 05
1587 अपूव
 अिनल पवार एस एन बी पी �कूल ॲ/ ड 0युिनअर कॉलेज 11.16.127 C062784C062784C062784C062784 कराटे िजPहा तृतीय 05
1588 हष[दा राजkl करे Mी. िशवाजी िव�ालय, वरकुटे बु. ता. इंदापूर 11.06.043 C108283C108283C108283C108283 खो खो राRdीय �थम िनरंक
1589 साJी भाऊसाहेब करे Mी. िशवाजी िव�ालय, वरकुटे बु. ता. इंदापूर 11.06.043 C108400C108400C108400C108400 खो खो राRdीय िDतीय 20
1590 िनिशगंधा शंकर पांढरे Mी. िशवाजी िव�ालय, वरकुटे बु. ता. इंदापूर 11.06.043 C108423C108423C108423C108423 खो खो रा0य तृतीय 15
1591 रािधका रणिजत Yशदे Mी. िशवाजी िव�ालय, वरकुटे बु. ता. इंदापूर 11.06.043 C108390C108390C108390C108390 खो खो रा0य तृतीय 15
1592 अिeनी सुिनल करे Mी. िशवाजी िव�ालय, वरकुटे बु. ता. इंदापूर 11.06.043 C108482C108482C108482C108482 खो खो रा0य तृतीय 15
1593 साJी िवजय जाधव Mी. िशवाजी िव�ालय, वरकुटे बु. ता. इंदापूर 11.06.043 C108537C108537C108537C108537 खो खो रा0य तृतीय 15
1594 शांभवी अनंत आफळे जोग इंB_लश िमडीयम �कूल, Yचचवड 11.16.124 C062831C062831C062831C062831 योगासन िजPहा िDतीय 05
1595 सोलाट ओंकार सुिनल �ामो�ती मं माLयिमक िव�ालय, गुंजाळवाडी 11.07.068 C123067C123067C123067C123067 सायकYलग िजPहा �थम 05
1596 वाणी संकेत रामदास �ामो�ती मं माLयिमक िव�ालय, गुंजाळवाडी 11.07.068 C123165C123165C123165C123165 सायकYलग िजPहा तृतीय 05
1597 सोलाट �ितJा देिवदास �ामो�ती मं माLयिमक िव�ालय, गुंजाळवाडी 11.07.068 C122883C122883C122883C122883 सायकYलग िजPहा तृतीय 05
1598 बोराटे �ितक पांडूरंग /यू इंB_लश �कूल ॲ/ड 0यु कॉलेज, खामगाव 11.04.022 C133195C133195C133195C133195 �ोबॉल िवभाग िDतीय 10
1599 नानावत आिदEय आदेश /यू इंB_लश �कूल ॲ/ड 0यु कॉलेज, खामगाव 11.04.022 C133065C133065C133065C133065 �ोबॉल िवभाग िDतीय 10
1600 शेळके ओंकार संजय /यू इंB_लश �कूल ॲ/ड 0यु कॉलेज, खामगाव 11.04.022 C133084C133084C133084C133084 �ोबॉल िवभाग िDतीय 10
1601 नवले िसIाथ[ गोरख /यू इंB_लश �कूल ॲ/ड 0यु कॉलेज, खामगाव 11.04.022 C132979C132979C132979C132979 �ोबॉल िवभाग िDतीय 10
1602 कुल हष[द तानाजी /यू इंB_लश �कूल ॲ/ड 0यु कॉलेज, खामगाव 11.04.022 C133189C133189C133189C133189 �ोबॉल िवभाग िDतीय 10
1603 दुबे आकाश /यू इंB_लश �कूल ॲ/ड 0यु कॉलेज, खामगाव 11.04.022 C132898C132898C132898C132898 �ोबॉल िवभाग िDतीय 10
1604 िघगे अिनकेत सुिनल /यू इंB_लश �कूल ॲ/ड 0यु कॉलेज, खामगाव 11.04.022 C132991C132991C132991C132991 �ोबॉल िजPहा �थम 05
1605 जगताप अिनशा अिवनाश /यू इंB_लश �कूल ॲ/ड 0यु कॉलेज, खामगाव 11.04.022 C133164C133164C133164C133164 मैदानी िजPहा तृतीय 05
1606 वqडकर हष[दा �काश /यू इंB_लश �कूल ॲ/ड 0यु कॉलेज, खामगाव 11.04.022 िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 0
1607 टेमिगरे �ानेश दiा�य गुqवय[ रा.प.सबनीस नारायणगाव 11.07.003 C123401C123401C123401C123401 मैदानी रा0य सहभाग 12
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1608 लेखा जनाद[न लोखंडे Mी. 4हाळसाकांत िव�ालय, आकूड� 11.16.008 C064116C064116C064116C064116 कराटे िजPहा तृतीय 05
1609 Mी राजkl जाधव Mी. 4हाळसाकांत िव�ालय, आकूड� 11.16.008 C063967C063967C063967C063967 कु�ती िजPहा िDतीय 05
1610 शम
 अभय अिनल जोग इंB_लश िमडीयम �कूल 11.16.124 C062813C062813C062813C062813 कराटे िजPहा �थम 05
1611 Mृती संिदप सुव� सी एम एस इंB_लश िमडीयम �कूल, िनगडी 11.16.110 C068434C068434C068434C068434 ताय)वांदो िजPहा �थम 05
1612 सािहल �िवण पाटील सी एम एस इंB_लश िमडीयम �कूल, िनगडी 11.16.110 C068386C068386C068386C068386 कराटे राRdीय तृतीय 20
1613 �थमेश संतोष माळी सी एम एस इंB_लश िमडीयम �कूल, िनगडी 11.16.110 C068046C068046C068046C068046 कराटे िवभाग तृतीय 10
1614 वैRणव अिनल जावळे सी एम एस इंB_लश िमडीयम �कूल, िनगडी 11.16.110 C068256C068256C068256C068256 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
1615 आिदEय िदलीप कोरडे सी एम एस इंB_लश िमडीयम �कूल, िनगडी 11.16.110 C068307C068307C068307C068307 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
1616 अथव[ रमाकांत कोRटी सी एम एस इंB_लश िमडीयम �कूल, िनगडी 11.16.110 C068340C068340C068340C068340 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
1617 मोिहत अजय कोPहे सी एम एस इंB_लश िमडीयम �कूल, िनगडी 11.16.110 C068429C068429C068429C068429 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
1618 िपयुष पराग बोरसे सी एम एस इंB_लश िमडीयम �कूल, िनगडी 11.16.110 C068416C068416C068416C068416 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
1619 अथव[ मानYसग लबडे सी एम एस इंB_लश िमडीयम �कूल, िनगडी 11.16.110 C068339C068339C068339C068339 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
1620 अथव[ मनोज माने सी एम एस इंB_लश िमडीयम �कूल, िनगडी 11.16.110 C068439C068439C068439C068439 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
1621 यश बबन दोरगे सी एम एस इंB_लश िमडीयम �कूल, िनगडी 11.16.110 C068319C068319C068319C068319 हॅ/डबॉल िजPहा िDतीय 05
1622 अिभषेक अजय कुमार सी एम एस इंB_लश िमडीयम �कूल, िनगडी 11.16.110 C068169C068169C068169C068169 हॅ/डबॉल िजPहा �थम 05
1623 साथ[क संजय डेरे सी एम एस इंB_लश िमडीयम �कूल, िनगडी 11.16.110 C068041C068041C068041C068041 हॅ/डबॉल िजPहा �थम 05
1624 बोझ िबनू सी एम एस इंB_लश िमडीयम �कूल, िनगडी 11.16.110 C068084C068084C068084C068084 हॅ/डबॉल िजPहा �थम 05
1625 ओम िवजय चौधरी सी एम एस इंB_लश िमडीयम �कूल, िनगडी 11.16.110 C068215C068215C068215C068215 हॅ/डबॉल िजPहा �थम 05
1626 रोशन सुिनल पजई सी एम एस इंB_लश िमडीयम �कूल, िनगडी 11.16.110 C068054C068054C068054C068054 हॅ/डबॉल िजPहा �थम 05
1627 �ानद माqती तो�े सी एम एस इंB_लश िमडीयम �कूल, िनगडी 11.16.110 C068201C068201C068201C068201 टेिन)वाईट िजPहा तृतीय 05
1628 अथव[ संिदप पगारे सी एम एस इंB_लश िमडीयम �कूल, िनगडी 11.16.110 C068071C068071C068071C068071 टेिन)वाईट िजPहा तृतीय 05
1629 िववेक नामदेव िबरारी सी एम एस इंB_लश िमडीयम �कूल, िनगडी 11.16.110 C068096C068096C068096C068096 टेिन)वाईट िजPहा तृतीय 05
1630 मकरंद मंगेश परब सी एम एस इंB_लश िमडीयम �कूल, िनगडी 11.16.110 C068403C068403C068403C068403 जलतरण िजPहा तृतीय 05
1631 अजय िदपकभाई वाघेला आर सी एम गुजराथी हाय�कूल, पुणे 11.15.015 C046164C046164C046164C046164 वेटिलyटOग िजPहा तृतीय 05
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1632 मंदार पलाश चाळके �ानगंगा इं_लीश िमडीयम �कूल 11.11.107 C023487C023487C023487C023487 सायकYलग िजPहा तृतीय 05
1633 झkडे िधरज िभमाजी एम ई एस वाघीरे िव�ालय, सासवड 11.12.001 C118177C118177C118177C118177 शुYटगबॉल िजPहा िDतीय 05
1634 राठोड अिनकेत िवकास एम ई एस वाघीरे िव�ालय, सासवड 11.12.001 C118417C118417C118417C118417 शुYटगबॉल िजPहा िDतीय 05
1635 घुले अिभषेक दiा�य एम ई एस वाघीरे िव�ालय, सासवड 11.12.001 C118323C118323C118323C118323 शुYटगबॉल िजPहा िDतीय 05
1636 जगताप वैRणव वैभव एम ई एस वाघीरे िव�ालय, सासवड 11.12.001 C118327C118327C118327C118327 शुYटगबॉल िजPहा िDतीय 05
1637 नेळेकर नंदिकशोर संतोष एम ई एस वाघीरे िव�ालय, सासवड 11.12.001 C118297C118297C118297C118297 शुYटगबॉल िजPहा िDतीय 05
1638 खैरे ओंकार कािशनाथ एम ई एस वाघीरे िव�ालय, सासवड 11.12.001 C118193C118193C118193C118193 शुYटगबॉल िजPहा िDतीय 05
1639 जगताप �थमेश संिदप एम ई एस वाघीरे िव�ालय, सासवड 11.12.001 C118334C118334C118334C118334 शुYटगबॉल िजPहा िDतीय 05
1640 जगताप यश राजकुमार एम ई एस वाघीरे िव�ालय, सासवड 11.12.001 C118391C118391C118391C118391 sहॉलीबॉल िजPहा िDतीय 05
1641 ताथवडकर युवराज राजीव एम ई एस वाघीरे िव�ालय, सासवड 11.12.001 C118360C118360C118360C118360 sहॉलीबॉल िजPहा िDतीय 05
1642 पवार िवपुल िवजय एम ई एस वाघीरे िव�ालय, सासवड 11.12.001 C118421C118421C118421C118421 sहॉलीबॉल िजPहा िDतीय 05
1643 िशवरकर सौरभ संतोष एम ई एस वाघीरे िव�ालय, सासवड 11.12.001 C118319C118319C118319C118319 sहॉलीबॉल िजPहा िDतीय 05
1644 िदवसे िचराग संतोष एम ई एस वाघीरे िव�ालय, सासवड 11.12.001 C118437C118437C118437C118437 sहॉलीबॉल िजPहा िDतीय 05
1645 खळदे �णव िदपक एम ई एस वाघीरे िव�ालय, सासवड 11.12.001 C118510C118510C118510C118510 sहॉलीबॉल िजPहा िDतीय 05
1646 पवार िवeजीत बाळासो एम ई एस वाघीरे िव�ालय, सासवड 11.12.001 C118461C118461C118461C118461 sहॉलीबॉल िजPहा िDतीय 05
1647 जाधव िरतेश िवजयकुमार एम ई एस वाघीरे िव�ालय, सासवड 11.12.001 C118386C118386C118386C118386 sहॉलीबॉल िजPहा िDतीय 05
1648 चsहाण �ाज)ता िभमशा एम ई एस वाघीरे िव�ालय, सासवड 11.12.001 C118414C118414C118414C118414 बॉल बॅडYमटन िवभाग िDतीय 10
1649 जगताप सूqची कPयाण एम ई एस वाघीरे िव�ालय, सासवड 11.12.001 C118457C118457C118457C118457 मैदानी रा0य िDतीय 15
1650 गदादे िवशाल सावता सौ.क�तुराबाई Mीपती कदम िव�ा. इंदापूर 11.06.015 C105502C105502C105502C105502 मैदानी िजPहा िDतीय 05
1651 कारंडे सौरभ �काश सौ.क�तुराबाई Mीपती कदम िव�ा. इंदापूर 11.06.016 C106130C106130C106130C106130 कु�ती िजPहा सहभाग 0
1652 कुंभार तृnती बंडु छ�पती िव�ालय, वडगाव रासाई ता. िशqर िज. पुणे 11.13.007 C094579C094579C094579C094579 िसकई माश[ल आट[ िजPहा िDतीय 05
1653 राजलjमी �ताप रसाळ पुणे पोिलस पBxलक �कूल, िशवाजीनगर, पुणे 11.11.142 C008864C008864C008864C008864 वेटिलyटOग िवभाग तृतीय 10
1654 िनकेतन मनोज भागवत पुणे पोिलस पBxलक �कूल, िशवाजीनगर, पुणे 11.11.142 C008920C008920C008920C008920 नेहq हॉकी िजPहा तृतीय 05
1655 सुतार िवजय गंगाराम भारतीय जनै संघटना, वाघोली पुणे 11.05.050 C038592C038592C038592C038592 मैदानी रा0य तृतीय 15

िवजय संतान           
िजPहा �ीडा अिधकारी, पुणे .



अअअअ....���� िव�ा�य
चे नाविव�ा�य
चे नाविव�ा�य
चे नाविव�ा�य
चे नाव शाळेचे नावशाळेचे नावशाळेचे नावशाळेचे नाव शाळा सांकेतांक �शाळा सांकेतांक �शाळा सांकेतांक �शाळा सांकेतांक � बैठक �ंबैठक �ंबैठक �ंबैठक �ं खेळखेळखेळखेळ �तर�तर�तर�तर �ािव�य�ािव�य�ािव�य�ािव�य िशफारस गुणिशफारस गुणिशफारस गुणिशफारस गुण

1656 चौधरी सायली रोिहदास महाEमा फुले िव�ालय, खोडद 11.07.029 C123121C123121C123121C123121 खो खो िजPहा तृतीय 05
1657 गायकवाड आकांJा िकशोर महाEमा फुले िव�ालय, खोडद 11.07.029 C122659C122659C122659C122659 खो खो िजPहा तृतीय 05
1658 थोरात पुजा संिदप महाEमा फुले िव�ालय, खोडद 11.07.029 C122928C122928C122928C122928 खो खो िजPहा तृतीय 05
1659 घंगाळे िशतल गोYवद महाEमा फुले िव�ालय, खोडद 11.07.029 C122844C122844C122844C122844 खो खो िजPहा तृतीय 05
1660 भोर िशतल गोYवद महाEमा फुले िव�ालय, खोडद 11.07.029 C122973C122973C122973C122973 खो खो िजPहा तृतीय 05
1661 गायकवाड साJी िवजय महाEमा फुले िव�ालय, खोडद 11.07.029 C122967C122967C122967C122967 खो खो िजPहा तृतीय 05
1662 साJी सुिनल वसवे नुमिव मुलOची �शला व किनRठ महािव�ालय, पुणे 11.11.028 C013845C013845C013845C013845 खो खो राRdीय सहभाग 15
1663 सं�कृती पांडूरंग द�डकर ि�यदuशनी हाय व 0यु कॉलेज, भोसरी 11.16.089 C076903C076903C076903C076903 बॅडYमटन िजPहा तृतीय 05
1664 सुव� Mीराज संजीव डॉ. कलमाडी शामराव हाय�कूल गणेशनगर, एरंडवणा, पुणे 11.11.098 C007625C007625C007625C007625 बा�केटबॉल िजPहा िDतीय 05
1665 कुलकण� गौतम राजशे डॉ. कलमाडी शामराव हाय�कूल गणेशनगर, एरंडवणा, पुणे 11.11.098 C007409C007409C007409C007409 बा�केटबॉल िजPहा िDतीय 05
1666 सुव� ओम अशोक डॉ. डी. वाय पाटील �कूल, Yपपरी 11.16.059 C056820C056820C056820C056820 सॉyटबॉल िजPहा �थम 05
1667 पाटील ओम Mीकांत डॉ. डी. वाय पाटील �कूल, Yपपरी 11.16.059 C056923C056923C056923C056923 सॉyटबॉल िजPहा िDतीय 05
1668 Yशगाडे ऋितका अिवनाश डॉ. डी. वाय पाटील �कूल, Yपपरी 11.16.059 C056704C056704C056704C056704 बेसबॉल िजPहा तृतीय 05
1669 टेकाळे MIा हष[वध[न डॉ. डी. वाय पाटील �कूल, Yपपरी 11.16.059 C056883C056883C056883C056883 बेसबॉल िजPहा �थम 05
1670 मुरकूटे मानसी िवजय डॉ. डी. वाय पाटील �कूल, Yपपरी 11.16.059 C056759C056759C056759C056759 सॉyटबॉल िजPहा िDतीय 05
1671 सांगोळे पुजा िभमराव डॉ. डी. वाय पाटील �कूल, Yपपरी 11.16.059 C056942C056942C056942C056942 सॉyटबॉल िजPहा िDतीय 05
1672 डागा हेमांशू सुिनल डॉ. डी. वाय पाटील �कूल, Yपपरी 11.16.059 C056960C056960C056960C056960 बेसबॉल िजPहा �थम 05
1673 परदेशी त/वी चतेन डॉ. डी. वाय पाटील �कूल, Yपपरी 11.16.059 C056892C056892C056892C056892 बेसबॉल िजPहा िDतीय 05
1674 िब�ट हष[ भपुkl डॉ. डी. वाय पाटील �कूल, Yपपरी 11.16.059 C056801C056801C056801C056801 बेसबॉल िजPहा तृतीय 05
1675 मलगुंडे Mेया शंकर डॉ. डी. वाय पाटील �कूल, Yपपरी 11.16.059 C056922C056922C056922C056922 बेसबॉल िवभाग तृतीय 10
1676 पवार पाथ[ िव�ल डॉ. डी. वाय पाटील �कूल, Yपपरी 11.16.059 C056645C056645C056645C056645 बेसबॉल िवभाग तृतीय 10
1677 आगरवाल समीर िकरण डॉ. डी. वाय पाटील �कूल, Yपपरी 11.16.059 C056742C056742C056742C056742 बेसबॉल िवभाग तृतीय 10
1678 आहेर नेहा िवनोद डॉ. डी. वाय पाटील �कूल, Yपपरी 11.16.059 C056971C056971C056971C056971 बेसबॉल िवभाग तृतीय 10
1679 वायकर �ानेeरी मकरंद डॉ. डी. वाय पाटील �कूल, Yपपरी 11.16.059 C056891C056891C056891C056891 बेसबॉल िवभाग तृतीय 10

िवजय संतान           
िजPहा �ीडा अिधकारी, पुणे .



अअअअ....���� िव�ा�य
चे नाविव�ा�य
चे नाविव�ा�य
चे नाविव�ा�य
चे नाव शाळेचे नावशाळेचे नावशाळेचे नावशाळेचे नाव शाळा सांकेतांक �शाळा सांकेतांक �शाळा सांकेतांक �शाळा सांकेतांक � बैठक �ंबैठक �ंबैठक �ंबैठक �ं खेळखेळखेळखेळ �तर�तर�तर�तर �ािव�य�ािव�य�ािव�य�ािव�य िशफारस गुणिशफारस गुणिशफारस गुणिशफारस गुण

1680 जगताप �णव राजाराम डॉ. डी. वाय पाटील �कूल, Yपपरी 11.16.059 C056938C056938C056938C056938 सॉyटबॉल िजPहा िDतीय 05
1681 इनामदार हष[ नागनाथ डॉ. डी. वाय पाटील �कूल, Yपपरी 11.16.059 C056949C056949C056949C056949 सॉyटबॉल िजPहा िDतीय 05
1682 ठाकुर त/मय सुधीर डॉ. डी. वाय पाटील �कूल, Yपपरी 11.16.059 C056740C056740C056740C056740 जलतरण राRdीय सहभाग 15
1683 रे�ी िकत� हनुमंत डॉ. डी. वाय पाटील �कूल, Yपपरी 11.16.059 C056672C056672C056672C056672 सॉyटबॉल राRdीय िDतीय 20
1684 िनरंक िनरंक िनरंक िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक
1685 आिदEय राजkl िभGारे Yसबायोिसस सेकंडरी �कूल, पुणे 11.11.070 C007468C007468C007468C007468 sहॉलीबॉल राRdीय सहभाग 15
1686 गौतमी नरkl अगरवाल Mी संत �ानेeर मा. िव�ा. कोथqड 11.11.071 C020913C020913C020913C020913 जलतरण राRdीय सहभाग 15
1687 Yचचवाडे �थमेश सोमनाथ Mी िशवाजी ि�परेटरी िमिलटरी �कूल ए/ड जुिनअर कॉलेज 11.15.018 C041041C041041C041041C041041 बॉ)सOग रा0य सहभाग 12
1688 कामठे सं�ाम कैलास Mी िशवाजी ि�परेटरी िमिलटरी �कूल ए/ड जुिनअर कॉलेज 11.15.018 C041092C041092C041092C041092 बॉ)सOग िवभाग िDतीय 10
1689 सई संतोष तांबे चतै/य िव�ालय, ओतूर 11.07.002 C125435C125435C125435C125435 मैदानी रा0य सहभाग 12
1690 सॅबे�टीयन ऑरोन िवनसkट सkट ॲ/¯यूज हाय�कूल, Yचचवड, पुणे 11.16.039 C061850C061850C061850C061850 �ोबॉल िजPहा �थम 05

िवजय संतान           
िजPहा �ीडा अिधकारी, पुणे .


