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अ. क्र. खेळाडूच ेसंपूर्ण नाव खेळ वयोगट शाळा/महाववद्यालयाच ेनाव
1 सिध्देश बो-हाड े मैदानी 19 वर्ष ेमुले अ. वा.महाववद्यालय ओतरू जुन्नर
2 अन्वर शखे कॅरम 19 वर्ष ेमुले अगँ्लो स्कूल
3 िंपदा रववदं्र मुंढे तायकवांदेा 19 वर्ष ेमुली अआण्णािाहेब वाघिरे महाववद्यालय ओतरू पुणे 
4 अजंली रनवाडे िायकसलगं रोड 17 वर्ष ेमुली अनुिया ओवाळ स्कूल, पुणवळे, पुणे
5 पार्थ िुधांश ूिुब े बॅडसमटंन 17 वर्ष ेमुले असिनव ववद्या. इंग्लीश  समडी.कोर्रूड
6 अन्यया िचिव फडके बॅडसमटंन 17 वर्ष ेमुली असिनव ववद्या.इंग्लीश समढी. हायस्कुल 
7 आदी अिय जगदाळे बास्केटबॉल 14 वर्ष ेमुले असिनव ववद्यालय इं.सम. प्राय. स्कुल पुणे
8 अजुथन नागेश गोहाड लॉन टेघनि िांघिक 14 वर्ष ेमुले असिनव ववद्यालय इं.सम. स्कुल पुणे
9 अजुथन नागेश गोहाड लॉन टेघनि वैयक्कतक 14 वर्ष ेमुले असिनव ववद्यालय इं.सम. स्कुल पुणे

10 आयाथ वपलखाने जलतरण 17 वर्ष ेमुली असिनव ववद्यालय इंक्ग्लश समडी. स्कूल, पुणे
11 युकता वखारीया जलतरण 4X100 फ्रीस्टाईल ररले 19 वर्ष ेमुली असिनव ववद्यालय इंक्ग्लश समडी. स्कूल, पुणे
12 युकता वखारीया जलतरण 4X100 सम..ररले. 19 वर्ष ेमुली असिनव ववद्यालय इंक्ग्लश समडी. स्कूल, पुणे
13 िांमत आददत्य िचिव बुध्दीबळ 14 वर्ष ेमुले असिनव ववद्यालय इक्ग्लश मेडीमल प्रायमरी स्कुल पुणे
14 मल्हार अत्रे िायकसलगं रोड 14 वर्ष ेमुले असिनव ववद्यालय, इंक्ग्लश समडीयम स्कूल
15 िषृ्टी िुघनल मोरे कराटे 19 वर्ष ेमुली अमतृा ववद्यालय, घनगडी, पुणे
16 शे्रया मयुरेश िोिले  इन लाइन  १७ वर्षथ मुली अमतृा ववद्यालय,घनगडी,पुणे 
17 तघनष्का िुनील सििं  कॉड   १७ वर्षथ मुली अल्फोन्िा हायस्कूल, पुणे 
18 तघनष्का िुनील सििं  कॉड   १७ वर्षथ मुली अल्फोन्िा हायस्कूल, पुणे 
19 रुर्षि प्रववण मुरकुटे बॉकिींग 19 वर्ष ेमुले अशोक ववद्या ॲण्ड ज्य.ु कॉलेज, पुणे
20 िंस्कृती रववदं्र खखल्लारे कबडडी 14 वर्ष ेमुली अदहल्यादेवी हायस्कुल
21 कु.मनस्वी समलींद अदंरुकर टेघनकवाईट 17 वर्षथ मुली अदहल्यादेवी हायस्कूल फॉर गल्िथ,पुणे(2016-17 उवथररत ततृीय )

22 कु.िाक्षी हनुमंत लोणकर टेघनकवाईट 17 वर्षथ मुली अदहल्यादेवी हायस्कूल फॉर गल्िथ,पुणे(2016-17 उवथररत ततृीय )

23 शाल्मली वाळंूजकर जलतरण 200 सम..बॅक स्रोक 17 वर्ष ेमुली अदहल्यादेवी हायस्कूल, पुणे
24 अनुपमा िोंगे कॅरम 17 वर्ष े मुली अदहल्याबाई स्कूल
25 िायली सिताराम ठोकळे नेटबॉल 17 वर्ष ेमुली आदशथ ववद्यामंददर लक्ष्मीबाग कॉलनी, दािाड,े पुणे
26 िंजना गोपाल मुंदडा नेटबॉल 14 वर्ष ेमुली आदशथ ववद्यालक्ष्मीबार कॉ. तळेगांव दािाडे
27 सशवम शरद िाले वुश ू 17 वर्ष ेमुले आनंद गुरुकुल इं. सम. स्कुल पुणे
28 दहमानी िुयथकांत िोंधे रायफल शुदटगं १७ वर्ष ेमुली आबािाहेब गरवारे कॉलेज, पुणे
29 दहमानी िुयथकांत िोंधे रायफल शुदटगं १७ वर्ष ेमुली आबािाहेब गरवारे कॉलेज, पुणे
30 अघनकेत ववलाि पवार मल्लखांब 19 वर्ष ेमुले आबािाहेब गरवारे पुणे उवथररत 16-17

31 समहीर आंब्रे जलतरण 19 वर्ष ेमुले आबािाहेब गरवारे महाववद्यालय, पुणे
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32 समहीर आंब्रे जलतरण 100 सम.. बटर फ्लाय. 19 वर्ष ेमुले आबािाहेब गरवारे महाववद्यालय, पुणे
33 समहीर आंब्रे जलतरण 100सम..फ्रीस्टाईल. 19 वर्ष ेमुले आबािाहेब गरवारे महाववद्यालय, पुणे
34 समहीर आंब्रे जलतरण 4X100 फ्रीस्टाईल REL. 19 वर्ष ेमुले आबािाहेब गरवारे महाववद्यालय, पुणे
35 समहीर आंब्रे जलतरण 4X100 सम..ररले. 19 वर्ष ेमुले आबािाहेब गरवारे महाववद्यालय, पुणे
36 कु. अलीझा रफफक शखे फिकेट 17 वर्ष ेमुली आबेदा इनामदार ज्य.ु कॉलेज, पुणे
37 फफजा फत्त ुिय्यद बेिबॉल 19 वर्ष ेमुली आबेदा ईमानदार ज्य.ुकॉलेज,पुणॆ
38 यश राजेंद्र कंुिार तायकवांदो 14 वर्ष ेमुले आर. एम.डी.सिहंगड क्स्प्रंगडले स्कूल,पुणे
39 मैत्री जयेश मेहता डॉजबॉल 17 वर्ष ेमुली आर.िी. गुजराती हायस्कुल, पुणे 
40 िादहल असमत िुब्बा फुटबाल 17 वर्ष ेमुले आमी पक्ब्लक स्कूल 
41 वेदांत प्रदीप कदम  इन लाइन  १७ वर्षथ मुले आमी पक्ब्लक स्कूल,खडकी 
42 प्रघतक िुचधर फाळके हॉकी 17 वर्ष ेमुले आलेगावकर हायस्कूल व िी के गोयल ज्य.ू कॉ, पुणे
43 अजय अरूण मोरे हॉकी 17 वर्ष ेमुले आलेगावकर हायस्कूल व िी के गोयल ज्य.ू कॉ, पुणे
44 कूणाल िंतोर्ष कांबळे हॉकी 17 वर्ष ेमुले आलेगावकर हायस्कूल व िी के गोयल ज्य.ू कॉ, पुणे
45 आददती आददनार् नवले कराटे 19 वर्ष ेमुली आशोक ववद्यालय व ज्य.ु कॉलेज, पुणे
46 शरेॉन शाजू जलतरण 200 सम..ब्रेस्ट स्रोक 17 वर्ष ेमुली इंडि इंटरनॅशनल स्कूल, पुणे
47 शरेॉन शाजू जलतरण 50 सम..ब्रेस्ट स्रोक 17 वर्ष ेमुली इंडि इंटरनॅशनल स्कूल, पुणे
48 शरेॉन शाजू जलतरण 100सम..ब्रेस्ट स्रोक 17 वर्ष ेमुली इंडि इंटरनॅशनल स्कूल, पुणे
49 शरेॉन शाजू जलतरण 4X100 फ्रीस्टाईल ररले. 17 वर्ष ेमुली इंडि इंटरनॅशनल स्कूल, पुणे
50 शरेॉन शाजू जलतरण 4X100 सम..ररले 17 वर्ष ेमुली इंडि इंटरनॅशनल स्कूल, पुणे
51 रोहन राहुल खखवंिरा टेबल टेघनि 19 वर्ष ेमुले इंददरा नॅशनल स्कूल वाकड, तार्वड े
52 शुि आसशर्ष गुप्ता  इन लाइन  १४ वर्षथ मुले इंददरा नॅशनलस्कूल,वाकड,पुणे 
53 श्रीयश श्रीकांत िोिले टेबल टेघनि 17 वर्ष ेमुले इंददराबाई रामिदं्र करंदीकर प्रायमरी ॲन्ड िेकंडरी स्कूल पुणे 
54 अिवले महेश दत्ता वेटसलफ्टींग 19 वर्ष े मुले इंद्रायणी ज्य.ू महाववद्यालय,तळैगाव दािाड,े पुणे
55 त्रत्रशा सशगंोटे जलतरण 17 वर्ष ेमुली एअर फोिथ स्कूल, िदंननगर, पुणे
56 कु. प्रज्ञा जयराम ववरकर फिकेट 19 वर्ष ेमुली एि एि िी पी हाय.ॲण्ड ज्य.ुकॉ.लक्ष्मी रोड,पुणे 
57 शोयब खलील पाशा शखे व्हॉलीबॉल 19 वर्ष ेमुले एन. इ. एि हायस्कूल ॲण्ड ज्य. कॉलेज घनमिाखर इंदापूर क्ज. पुणे
58 ववरेंद्र प्रमोद हातमोडे व्हॉलीबॉल 19 वर्ष ेमुले एन. इ. एि हायस्कूल ॲण्ड ज्य. कॉलेज घनमिाखर इंदापूर क्ज. पुणे
59 क्जवन जयवंत पवार व्हॉलीबॉल 19 वर्ष ेमुले एन. इ. एि हायस्कूल ॲण्ड ज्य. कॉलेज घनमिाखर इंदापूर क्ज. पुणे
60 यश िोनावणे कॅरम 19 वर्ष ेमुले एम आय टी स्कूल
61 राधा िुनील वामन लांब उडी४ x १०० ररले 14 वर्ष ेमुली एम इ एि बालसशक्षण मंददर इ मी कोर्रूड पुणे 
62 मंर्न समनानार् िोकरे कराटे 17 वर्ष ेमुले एम इ एि ववद्यालय, बारामती
63 तघनश कुडले जलतरण 14 वर्ष ेमुले एम ई एि बॉयि हाय स्कूल, पुणे
64 वरद घनतीन देशपांड े  कॉड   १९ वर्षथ मुले एम टी इ एि ज्य.ु कॉलेज 
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65 कृष्णा ईश्वर यादचगरे रोलबॉल 19 वर्ष ेमुले एम. आय. टी. ज्युघन कॉलेज,कोर्रुड,पुणे
66 प्रज्वल मारोती बोरकर बॉलबॅडसमटंन 14 वर्ष ेमुले एम. ई.एि. वािीरे ववद्यालय, िािवड क्ज. पुणे
67 प्रर्मेश िंजय मोरे बॉलबॅडसमटंन 14 वर्ष ेमुले एम. ई.एि. वािीरे ववद्यालय, िािवड क्ज. पुणे
68 यशराज िंतोर्ष दळवी लॉन टेघनि 17 वर्ष ेमुले एम..आय.टी.स्कुल पुणे
69 पार्थ मुनेश्वर कें डूले बॉकिींग 14 वर्ष ेमुले एम.ई.एि. बाल सशक्षण मंददर इग्लीश मेडडयम स्कुल,  कोर्रुड, पुणे
70 एैश्वयाथ मारुती तनपुरे रायफल शुदटगं १9 वर्ष ेमुली एमईएि गरवारे कॉलेज ऑफ कॉमिथ, पुणे
71 िंपन्न शलेार जलतरण 19 वर्ष ेमुले एसशयन ज्य ुकॉलेज, पुणे
72 सिमरन ठाकूर िायकसलगं रोड 14 वर्ष ेमुली एि एि पी एम ड ेस्कूल,पुणे
73 कु.िुहानी उमेश सिगं रोलबॉल 17 वर्ष ेमुली एि पी एम इंक्ग्लश समडी स्कूल,घनगडी
74 वैष्णवी िुरज क्षत्रत्रय  कॉड   १९ वर्षथ मुली  एि पी ज्य ुकॉलेज, पुणे 
75 तनुजा रमेश त्रबिकुले फकक बॉक्किंग 17 वर्ष ेमुली एि.एन. बी.पी. इंटरनॅशनल स्कुल, वपपंरी चििंवड, पुणे 
76 ईश्वरी अनंत मातरेे लॉन टेघनि 19 वर्ष ेमुली एि.एन.डी.टी. कघनष्ठ महाववद्यालय पुणे
77 सशवानी लाला सिलारे तायकवांदेा 19 वर्ष ेमुली एि.एन.डी.टी. कघनष्ठ महाववद्यालय पुणे
78 िाक्षी िातरेी पाटील तायकवांदो 14 वर्ष ेमुली एि.डी. कटाररया हायस्कूल, पुणे
79 मोहम्मद यािीर इनामदार रोलबॉल 14 वर्ष ेमुले एि.पी. एन. इंग्लीश समडी स्कुल, घनगडी, आकुडी पुणे
80 दशथन प्रमोद पुजारी बॅडसमटंन 14 वर्ष ेमुले एि.पी.एन. इंक्ग्लश समडी. स्कूल पुणे
81 कु.अस्मी अमुल वोरा बास्केटबॉल 14 वर्ष ेमुली एि.पी.एम. ईंग्लीश स्कुल पुणे
82 अघनहा अल्फे्रड डडिोझा टेबल टेघनि 14 वर्ष ेमुली एि.पी.एम.इंक्ग्लश समडी. स्कूल पुणे
83 अफंकता उदय पटवधथन टेबल टेघनि 17 वर्ष ेमुली एि.पी.एम.इंक्ग्लश समडी. स्कूल पुणे
84 ििंल प्रववण काळे आिथरी 19 वर्ष ेमुली एि.पी.कॉलेज दटळक रोड पुणे 
85 ििंल प्रववण काळे आिथरी 19 वर्ष ेमुली एि.पी.कॉलेज दटळक रोड पुणे 
86 अर्वथ बजृमोहन शमाथ लॉन टेघनि 19 वर्ष ेमुले एि.पी.कॉलेज पुणे 
87 घननाद घनतीन पांगारे तायकवांदेा 19 वर्ष ेमुले एि.पी.महाववद्यालय पुणे 
88 आददत्य ज्ञानदेव गडधे धनुववदया(वैयक्कतक) 14 वर्ष ेमुले ऑलीवपपि स्कुल फॉर एकिलन्ि,पुणे 
89 िचिन ित्रिुज दाताळ कुस्ती फ्रीस्टाईल 17 वर्ष ेमुले क.िा. पाटील ववद्यालय, धनकवडी, पुणे
90 वप्रतीश क्जतशे कोकाटे बास्केटबॉल 17 वर्ष ेमुले कमलनयन बजाज स्कूल, पुणे
91 यश रववदं्र पागेरे बास्केटबॉल 17 वर्ष ेमुले कमलनयन बजाज स्कूल, पुणे
92 ज्ञानेश शंकर पाटील बास्केटबॉल 17 वर्ष ेमुले कमलनयन बजाज स्कूल, पुणे
93 अक्षय दरेकर मैदानी 19 वर्ष ेमुले कला वाखणज्य व कघनष्ठ महाववद्यालय पाईट 
94 माया काळे मैदानी 19 वर्ष ेमुली कला वाखणज्य व ववज्ञान कघनष्ठ महाववद्याल पाईट खेड 
95 रोहन िंतोर्ष च्वव्हाण मैदानी 17 वर्ष ेमुले कृष्णा मुंड ेववद्यालय जुन्नर 
96 घनतीन ताजानी पवळे योगािन 19 वर्ष ेमुले कै. बंडोजी खडंोजी िव्हाण माध्य. व उच्वि माध्य. ववद्यालय, धायरी पुणे
97 घनकीता मक्ल्लकाजूथन धवने कुस्ती फ्रीस्टाईल 14 मुली कै.कॅ.सशवरामपंत दामले प्रशाला ,पुणे
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98 मांजरे यश ववजय कबडडी 17 वर्ष ेमुले कै.विंतराव मारुतराव मांजरे ववद्यालय, मांजरेवाडी, वपपरी ता.खेड, पुणे
99 अददत्य हेमंत त्रबिने हॉकी 17 वर्ष ेमुले िीडा प्रबोचधनी , पुणे
100 िचिन िुखदेव कोळेकर हॉकी 17 वर्ष ेमुले िीडा प्रबोचधनी , पुणे
101 गोपाल आबाराव मोटे हॉकी 17 वर्ष ेमुले िीडा प्रबोचधनी , पुणे
102 रौनक ववनोद िौधरी हॉकी 17 वर्ष ेमुले िीडा प्रबोचधनी , पुणे
103 घनजथला पांडूरंग सशदें हॉकी 17 वर्ष ेमुली िीडा प्रबोचधनी , पुणे
104 अक्षता आबािो ढेकळे हॉकी 17 वर्ष ेमुली िीडा प्रबोचधनी , पुणे
105 वैष्णवी ववठ्ठल फाळके हॉकी 17 वर्ष ेमुली िीडा प्रबोचधनी , पुणे
106 रूतजूा दादािो वपिाळ हॉकी 17 वर्ष ेमुली िीडा प्रबोचधनी , पुणे
107 गायकवाड रूतरूाज नामदेव वेटसलफ्टींग 19 वर्ष े मुले िीडा प्रबोचधनी , पुणे
108 ठककर देवांग रववलाल वेटसलफ्टींग 19 वर्ष े मुले िीडा प्रबोचधनी , पुणे
109 रूतजूा अण्णािाहेब ठाकूर वेटसलफ्टींग 19 वर्ष ेमुली िीडा प्रबोचधनी , पुणे
110 वप्रता वप्रया वटीकर टेबल टेघनि 14 वर्ष ेमुली िीडा प्रबोचधनी पी.ई.एि.मॉडथन हायस्कूल पुणे 
111 यश जाधव वॉटरपोलो 19 मुले िीडा प्रबोचधनी पुणे
112 ववशाल नरवाडे वॉटरपोलो 19 मुले िीडा प्रबोचधनी पुणे
113 मघनर्ष खोमणे वॉटरपोलो 19 मुले िीडा प्रबोचधनी पुणे
114 शुिम धायगूडे वॉटरपोलो 19 मुले िीडा प्रबोचधनी पुणे
115 नेहा िंददप कोटीकर रायफल शुदटगं १9 वर्ष ेमुली िीडा प्रबोचधनी पुणे
116 प्रर्मेश कदम मैदानी 19 वर्ष ेमुले िीडा प्रबोचधनी पुणे
117 धनसिगं पाल मैदानी 19 वर्ष ेमुले िीडा प्रबोचधनी पुणे
118 जेयंद्र चगरी मैदानी 19 वर्ष ेमुले िीडा प्रबोचधनी पुणे
119 तरु्षार सशवाजीराव देिाई फुटबाल 17 वर्ष ेमुले िीडा प्रबोचधनी पुणे 
120 शखे मोहम्मद शखे फफरोज फुटबाल 17 वर्ष ेमुले िीडा प्रबोचधनी पुणे 
121 सशवराज ववलाि पाटील फुटबाल 17 वर्ष ेमुले िीडा प्रबोचधनी पुणे 
122 अब्दलु िुफफयान फदहम फुटबाल 17 वर्ष ेमुले िीडा प्रबोचधनी पुणे 
123 शांतन ुअजय घनरगुरकर फुटबाल 17 वर्ष ेमुले िीडा प्रबोचधनी पुणे 
124 लक्ष्मण हाशा दरवडा मैदानी 17 वर्ष ेमुले िीडा प्रबोचधनी पुणे 
125 ववनायक िगवंत मिाळे मैदानी 17 वर्ष ेमुले िीडा प्रबोचधनी पुणे 
126 ज्ञानेश्वर िखाराम िाडगे मैदानी 17 वर्ष ेमुले िीडा प्रबोचधनी पुणे 
127 िंचगता ज्ञानेशवर सशदें मैदानी 17 वर्ष ेमुली िीडा प्रबोचधनी पुणे 
128 िंचगता ज्ञानेशवर सशदें मैदानी 17 वर्ष ेमुली िीडा प्रबोचधनी पुणे 
129 दशथन राजेंद्र उप्पलवार फुटबॉल 14 वर्ष ेमुले िीडा प्रबोचधनी बालेवाडी, पुणे
130 यश राजेश गंगवाल फुटबॉल 14 वर्ष ेमुले िीडा प्रबोचधनी बालेवाडी, पुणे
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131 मुस्तफा शखे फफरोज शखे फुटबॉल 14 वर्ष ेमुले िीडा प्रबोचधनी बालेवाडी, पुणे
132 ओंकार आंगे्र िायकसलगं रोड 17 वर्ष ेमुले िीडा प्रबोचधनी, पुणे
133 िुर्षण िव्हाण िायकसलगं रोड 17 वर्ष ेमुले िीडा प्रबोचधनी, पुणे
134 शुिम िोिले िायकसलगं रोड 19 वर्ष ेमुले िीडा प्रबोचधनी, पुणे
135 पुजा दानोळे िायकसलगं रोड 14 वर्ष ेमुली िीडा प्रबोचधनी, पुणे
136 मानिी कमलाकर िायकसलगं रोड 17 वर्ष ेमुली िीडा प्रबोचधनी, पुणे
137 ददपक मुकणे िायकसलगं रॅक 17 वर्ष ेमुले िीडा प्रबोचधनी, पुणे
138 ओंकार ददक्षीत िायकसलगं रॅक 17 वर्ष ेमुले िीडा प्रबोचधनी, पुणे
139 प्रर्मेश हजारे िायकसलगं रॅक 17 वर्ष ेमुले िीडा प्रबोचधनी, पुणे
140 शुिम िोिले िायकसलगं रॅक 19 वर्ष ेमुले िीडा प्रबोचधनी, पुणे
141 ववनय जाधव िायकसलगं रॅक 19 वर्ष ेमुले िीडा प्रबोचधनी, पुणे
142 पुजा दानोळे िायकसलगं रॅक 14 वर्ष े मुली िीडा प्रबोचधनी, पुणे
143 मानिी कमलाकर िायकसलगं रॅक 17 वर्ष ेमुली िीडा प्रबोचधनी, पुणे
144 एैश्वयाथ खडुे िायकसलगं रॅक 17 वर्ष ेमुली िीडा प्रबोचधनी, पुणे
145 िोनाली धामणे िायकसलगं रॅक 19 वर्ष ेमुली िीडा प्रबोचधनी, पुणे
146 क्जवन िंदीपान सशदें नेहरू हॉकी 17 वर्ष े मुले िीडा प्रबोचधनी, पुणे
147 रोहन राजेंद्र पाटील नेहरू हॉकी 17 वर्ष े मुले िीडा प्रबोचधनी, पुणे
148 योगेश ववनायक बोरकर नेहरू हॉकी 17 वर्ष े मुले िीडा प्रबोचधनी, पुणे
149 कौसशक जनादथन टांगले नेहरू हॉकी 17 वर्ष े मुले िीडा प्रबोचधनी, पुणे
150 गोपाळ आबाराव मोटे नेहरू हॉकी 17 वर्ष े मुले िीडा प्रबोचधनी, पुणे
151 सशवकुमार िुघनल वानखेडे नेहरू हॉकी 17 वर्ष े मुले िीडा प्रबोचधनी, पुणे
152 परमेश्वर देवराव पोटे नेहरू हॉकी 17 वर्ष े मुले िीडा प्रबोचधनी, पुणे
153 िचिन िुखदेव कोळेकर नेहरू हॉकी 17 वर्ष े मुले िीडा प्रबोचधनी, पुणे
154 आददत्य हेमंत बैिाने नेहरू हॉकी 17 वर्ष े मुले िीडा प्रबोचधनी, पुणे
155 मयुर शंकर धनावडे नेहरू हॉकी 17 वर्ष े मुले िीडा प्रबोचधनी, पुणे
156 कुणाल नामदेव ढमाळ नेहरू हॉकी 17 वर्ष े मुले िीडा प्रबोचधनी, पुणे
157 धयैथशील श्रीकृष्ण जाधव नेहरू हॉकी 17 वर्ष े मुले िीडा प्रबोचधनी, पुणे
158 अघनल मेताजी कोळेकर नेहरू हॉकी 17 वर्ष े मुले िीडा प्रबोचधनी, पुणे
159 िागर नाना सशगंाडे नेहरू हॉकी 17 वर्ष े मुले िीडा प्रबोचधनी, पुणे
160 आददत्य अजूथन लालगे नेहरू हॉकी 17 वर्ष े मुले िीडा प्रबोचधनी, पुणे
161 करण प्रकाश िव्हाण नेहरू हॉकी 17 वर्ष े मुले िीडा प्रबोचधनी, पुणे
162 िररता सिवा सििे नेहरू हॉकी 17 वर्ष े मुली िीडा प्रबोचधनी, पुणे
163 पुजा िानुदाि शेंडगे नेहरू हॉकी 17 वर्ष े मुली िीडा प्रबोचधनी, पुणे



6

164 अक्षता आबािो ढेकळे नेहरू हॉकी 17 वर्ष े मुली िीडा प्रबोचधनी, पुणे
165 रूतजूा दादािो वपिाळ नेहरू हॉकी 17 वर्ष े मुली िीडा प्रबोचधनी, पुणे
166 वैशाली राजेश लांजेवार नेहरू हॉकी 17 वर्ष े मुली िीडा प्रबोचधनी, पुणे
167 प्रज्ञा जासलदंर िोिले नेहरू हॉकी 17 वर्ष े मुली िीडा प्रबोचधनी, पुणे
168 वैष्णवी ववठ्ठल फाळके नेहरू हॉकी 17 वर्ष े मुली िीडा प्रबोचधनी, पुणे
169 मनश्री नरेंद्र शेंडगे नेहरू हॉकी 17 वर्ष े मुली िीडा प्रबोचधनी, पुणे
170 काजल िदासशव आटपाडकर नेहरू हॉकी 17 वर्ष े मुली िीडा प्रबोचधनी, पुणे
171 िाग्यश्री तकुाराम सशदें नेहरू हॉकी 17 वर्ष े मुली िीडा प्रबोचधनी, पुणे
172 घनजथला पांडूरंग सशदें नेहरू हॉकी 17 वर्ष े मुली िीडा प्रबोचधनी, पुणे
173 घनशा मंगल िोयर नेहरू हॉकी 17 वर्ष े मुली िीडा प्रबोचधनी, पुणे
174 ददपाली दगुाथप्रिाद आगाशे नेहरू हॉकी 17 वर्ष े मुली िीडा प्रबोचधनी, पुणे
175 शालीनी िगवान िाकुरे नेहरू हॉकी 17 वर्ष े मुली िीडा प्रबोचधनी, पुणे
176 उत्कर्षाथ नाना काटे नेहरू हॉकी 17 वर्ष े मुली िीडा प्रबोचधनी, पुणे
177 अक्श्वनी पंजाब कोळेकर नेहरू हॉकी 17 वर्ष े मुली िीडा प्रबोचधनी, पुणे
178 चिन्मय िुशील जाधव वेटसलक्फ्टंग १७ वर्ष ेमुले िीडा प्रबोचधनी, पुणे 
179 अर्वथ देशमुख जलतरण 17 वर्ष ेमुले िीडा प्रबोचधनी, बालेवाडी, पुणे
180 प्रर्मेश मोरे जलतरण 17 वर्ष ेमुले िीडा प्रबोचधनी, बालेवाडी, पुणे
181 गौरव िव्हाण जलतरण 4X100 फ्रीस्टाईल.ररले. 17 वर्ष ेमुले िीडा प्रबोचधनी, बालेवाडी, पुणे
182 गौरव िव्हाण जलतरण.4X100 M.ररले. 17 वर्ष ेमुले िीडा प्रबोचधनी, बालेवाडी, पुणे
183 शुिम धायगूडे जलतरण 17 वर्ष ेमुले िीडा प्रबोचधनी, बालेवाडी, पुणे
184 कावी गायकवाड जलतरण 17 वर्ष ेमुली िीडा प्रबोचधनी, बालेवाडी, पुणे
185 अघनकेत िव्हाण जलतरण 4X100 फ्रीस्टाईल REL. 19 वर्ष ेमुले िीडा प्रबोचधनी, बालेवाडी, पुणे
186 नपुर राकेश हगवणे रायफल शुदटगं १७ वर्ष ेमुली िीडा प्रबोचधीनी, पुणे
187 दक्षक्षता राजेश िोिले कबडडी 14 वर्ष ेमुली िीडाघनकेतन  वप.एम.सि. स्कुल
188 उमर अनवर शखे बॉकिींग 14 वर्ष ेमुले िें झटे हायस्कुल, पुणे
189 अर्वथ अतलु कुलकणी  इन लाइन  १९ वर्षथ मुले गायत्री इंक्ग्लश समडी.स्कूल,ज्य.ुकॉ.मोशी 
190 अर्वथ अतलु कुलकणी  इन लाइन  १९ वर्षथ मुले गायत्री इंक्ग्लश समडी.स्कूल,ज्य.ुकॉ.मोशी 
191 अर्वथ अतलु कुलकणी  इन लाइन  १९ वर्षथ मुले गायत्री इंक्ग्लश समडी.स्कूल,ज्य.ुकॉ.मोशी 
192 अक्षता डोंगरे िायकसलगं रोड 19 वर्ष ेमुली गुरूवयथ रा.प िबनीि नारायणगाव
193 िघनका वाणी िायकसलगं रोड 19 वर्ष ेमुली गुरूवयथ रा.प िबनीि नारायणगाव
194 कु. मानिी िंतोर्ष घतवारी फिकेट 19 वर्ष ेमुली गोदावरी दहदंी क महाववद्यालय,आकुडी पुणे 
195 आर.के.कवीनरर्न  कॉड   ११ वर्षथ मुले ग्लोबल नॅशनलस्कूल,पुणे 
196 रोहीत उत्तम िािवडे कराटे 14 वर्ष ेमुले ग्लोरी इ.सम.स्कुल,कोरेगाव
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197 कु. िंस्कृती बळवंत िुवे बॉकिींग 19 वर्ष ेमुली डि.वाय.पाटील कॉलेज आर्टथि ॲण्ड कॉमिथ, वपपंरी, पुणे
198 श्रध्दा िुिार्ष मोरे बॉलबॅडसमटंन 17 वर्ष ेमुली ि.ं बा. तपु ेिाधना कन्या ववद्यालय, हडपिर पुणे
199 अनुष्का रमेश पगारे बॉलबॅडसमटंन 17 वर्ष ेमुली ि.ं बा. तपु ेिाधना कन्या ववद्यालय, हडपिर पुणे
200 कु. अश्लेर्षा हररश्िदं्र काळे फिकेट 19 वर्ष ेमुली जनता ववद्या मंददर ज्युघन. कॉलेज,िोडगेाव 
201 दहमानी िुधांश ुखरेै मैदानी 17 वर्ष ेमुली जनाना प्रबोचधनी प्रशाला, िदाशीवपेठ, पुणे
202 पायल अशोक वारे फकक बॉक्किंग 14 वर्ष ेमुली जय बजरंग माध्यसमक ववद्यालय अहमदनगर 
203 राजेश प्रमोद पवार तायकवांदेा 19 वर्ष ेमुले जयदहदं ज्युघन. कॉलेज पुणे 
204 किशोर हीरामन नखाते िुस्ती- ग्रीिो रोमन 19 वर्ष ेमुले जयहहदं ववद्यालय तळवड े16-17

205 खशुी िागर रेवाळे फकक बॉक्किंग 14 वर्ष ेमुली जयदहदं हायस्कुल, वपपंरी पुणे 
206 वैदेही उमेश पवार फकक बॉक्किंग 14 वर्ष ेमुली जयदहदं हायस्कूल वपपंरी पुणे 
207 प्रववण आददनार् वाि फकक बॉक्किंग 14 वर्ष ेमुले जयदहदं हायस्कूल वपपंरी पुणे 
208 प्रर्मेश िालिदं्र फुगे कम्पाऊंड 17 वर्ष ेमुले जे.पी.एन.वी.स्कुल घनगडी पुणे
209 बोडके अफंकता सशवाजी कबडडी 17 वर्ष ेमुली ज्ञान प्रबोचधनी नवनगर ववद्यालय, घनगडी
210 वैिवी कमार लुंगे तायकवांदो 17 वर्ष ेमुली ज्ञानगंगा इंक्ग्लश समडीयम स्कूल, पुणे
211 िषृ्टी बळीराम कोंढाळकर तायकवांदो 14 वर्ष ेमुली ज्ञानगंगा इंक्ग्लश समडीयम स्कूल, दहगंणे ख.ु पुणे
212 ववशाल सिमाजी लामखेडे तायकवांदो 17 वर्ष ेमुले ज्ञानददप इंक्ग्लश समडीयम स्कूल, पुणे
213 तजेि मनोज आठल्ये कराटे 17 वर्ष ेमुले ज्ञानददप इंक्ग्लश समडीयम स्कूल, पुणे
214 बनछोड लोहीताक्ष गणेश रायफल शुदटगं १7 वर्ष ेमुले टी िी कॉलेज बारामती, पुणे
215 अनुराग राजेंद्र देशमुख कराटे 19 वर्ष ेमुले टी.िी.कॉलेज, बारामती
216 राजवधथन राकेश हगवणे रायफल शुदटगं १४ वर्ष ेमुले डड इ एि िेकंडरी स्कूल, पुणे
217 राजवधथन राकेश हगवणे रायफल शुदटगं १४ वर्ष ेमुले डड इ एि िेकंडरी स्कूल, पुणे
218 अर्वथ महेश िव्हाण रायफल शुदटगं १४ वर्ष ेमुले डड ए व्ही पक्ब्लक स्कूल, पुणे
219 अर्वथ महेश िव्हाण रायफल शुदटगं १४ वर्ष ेमुले डड ए व्ही पक्ब्लक स्कूल, पुणे
220 आगम गौरांग शाह रोलबॉल 17 वर्ष ेमुले डड जी इंटरनॅशनल स्कूल,वपपंरी
221 मालववका महेश िहानी मैदानी 17 वर्ष ेमुली डी एि. के स्कुल सिहंगड रोड, पुणे
222 िई जोंधळे िायकसलगं रॅक 17 वर्ष ेमुली डी.ए.व्ही पक्ब्लक स्कूल, पुणे
223 िषृ्टी उदय नागराळे ज्युदो 14 वर्ष ेमुली डी.व्ही.देवधर िीडा प्रबोचधनी, पुणे (ततृीय उवथररत16-17)

224 अक्जंकय िालिदं्र जमदाडे रोलबॉल 19 वर्ष ेमुले डॉ कलमाडी श्यामराव ज्युघन.कॉलेज,पुणे
225 प्रर्म अवघनर्ष वाणी बॅडसमटंन 14 वर्ष ेमुले डॉ. कलमाडी शामराव हायस्कूल पुणे
226 स्वराज िंददप सशदें तायकवांदो 17 वर्ष ेमुले डॉ. कलमाडी शामराव हायस्कूल, पुणे
227 कु. श्रावणी राजेंद्र देिाई फिकेट 17 वर्ष ेमुली डॉ. डड.वाय. पाटील पब्लीक स्कुल, वपपंरी, पुणे
228 आदीत्य िंजय झंुजूरके तायकवांदो 17 वर्ष ेमुले डॉ. विंतदादा पाटील माध्य ववद्याघनकेतन, पुणे
229 शौनक प्रिादे जलतरण 19 वर्ष ेमुले डॉ.कलमाडी शामराव कॉलेज, पुणे
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230 कृघतका प्रशांत शटे्टी  कॉड   १४ वर्षथ मुली डॉ.कलमाडी शामराव हाय.गणेशनगर,पुणे 
231 मणृ्मयी योगेश रायखेलकर टेबल टेघनि 14 वर्ष ेमुली डॉ.कलमाडी शामराव हायस्कूल पुणे
232 फकतीवन नानािाहेब वाि कराटे 19 वर्ष ेमुले डॉ.वी.वाय. पाटील क.महा., तळेगांव
233 सौरभ संहदप मुलीि डॉजबॉल 17 वर्ष ेमुले तलुजाराम ितरुिदं महाववद्यालय, बारामती 
234 गौरव गोकुळ ददविे डॉजबॉल 19 वर्ष ेमुले तळुजाराम ितरुिदं कॉलेज बारामती
235 ित्यजीत कुमठेकर जलतरण 17 वर्ष ेमुले द ऑचिथड स्कूल, बाणेर, पुणे
236 िाक्षी अरुण कोठावळे  इन लाइन  १४ वर्षथ मुली दत्तकला इंटरनॅशनल स्कूल.चििंोली 
237 कीरण नामदेव िाळंुके रायफल शुदटगं १७ वर्ष ेमुली दा.ह.िाडगे पाटील ववद्यालय, पुणे
238 कीरण नामदेव िाळंुके रायफल शुदटगं १७ वर्ष ेमुली दा.ह.िाडगे पाटील ववद्यालय, पुणे
239 रूतजूा कमलाकर डोके थ्रोबॉल 19 वर्ष ेमुली दादावाला ज्य ूकॉलेज, किबा पेठ, पुणे
240 आयाथ राजेंद्र सशदें रायफल शुदटगं १४ वर्ष ेमुली दद आफकथ ड स्कूल, पुणे
241 ध्रवु ववशाल ठाकुर बॅडसमटंन 14 वर्ष ेमुले दद त्रबशप्ि स्कूल कॅम्प पुणे
242 आयथ ववशाल ठाकूर बॅडसमटंन 14 वर्ष ेमुले दद त्रबशप्ि स्कूल कॅम्प पुणे
243 घनष्ठा अगरवाल जलतरण 100 सम. बॅक स्रोक 17 वर्ष ेमुली ददल्ली पक्ब्लक स्कूल, पुणे
244 घनष्ठा अगरवाल जलतरण 50 सम.. बॅक स्रोक 17 वर्ष ेमुली ददल्ली पक्ब्लक स्कूल, पुणे
245 घनष्ठा अगरवाल जलतरण 4X100 सम..ररले 17 वर्ष ेमुली ददल्ली पक्ब्लक स्कूल, पुणे
246 राणी खोमणे ज्युदो 19 वर्ष ेमुली देवधर िीडा प्रबोचधनी पुणे 
247 स्नेहल खवरे ज्युदो 19 वर्ष ेमुली देवधर िीडा प्रबोचधनी पुणे 
248 श्वेता अशोक वाि खो-खो 14 वर्ष ेमुली न. वी. रांजणी, पुणे 
249 िाग्यश्री जगन्नार् जाधव खो-खो 19 वर्ष ेमुली नरसिगं ववद्या.व क.महावव.

250 स्नेहल अकुंश जाधव खो-खो 19 वर्ष ेमुली नरसिगं ववद्या.व क.महावव.

251 आदेश िुघनल िोिले क्जम्नॅक्स्टकि िांघिक 19 वर्ष ेमुले नवरोिजी वाडीया कॉलेज, पुणे
252 आदेश िुघनल िोिले क्जम्नॅक्स्टकि फलोअर एकिरिाईज 19 वर्ष ेमुले नवरोिजी वाडीया कॉलेज, पुणे
253 आदेश िुघनल िोिले क्जम्नॅक्स्टकि िाऑल राउंड 19 वर्ष ेमुले नवरोिजी वाडीया कॉलेज, पुणे
254 ओंकार प्रकाश पवार फकक बॉक्किंग 19 वर्ष ेमुले न.ुम.वव. प्रशाला व कघनष्ठ महाववद्यालय, पुणे 
255 राहुल मन्िाराम मंडल खो-खो 19 वर्ष ेमुले न.ुम.वव.क.महावव. पुणे
256 ओंकार िंजय मोहोळ फिकेट 19 वर्ष ेमुले नुतन मराठी प्रशाला व ज्य.ुकॉलेज,पुणे 
257 आददत्य िंिाजी मगर फिकेट 19 वर्ष ेमुले नुतन मराठी प्रशाला व ज्य.ुकॉलेज,पुणे 
258 हर्षथ अघनलकुमार पालो फिकेट 19 वर्ष ेमुले नुतन मराठी प्रशाला व ज्य.ुकॉलेज,पुणे 
259 ववराज मक्च्वछंद्र िुव े फिकेट 19 वर्ष ेमुले नुतन मराठी प्रशाला व ज्य.ुकॉलेज,पुणे 
260 ददग्वीजय नामदेव माने वुश ू 17 वर्ष ेमुले नेताजी िुिार्षिदं्र बोि बॉईज स्कुल पुणे
261 कु. आरती िुघनल बहेनवाल फिकेट 19 वर्ष ेमुली नॉवेल ज्युघन कॉलेज,चििंवड,पुणे 
262 जय ददपक िुयथवंशी बास्केटबॉल 19 वर्ष ेमुले नोव्हेल इं.स्कुल आखण इ.कॉलेज
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263 ददव्या ववकाि वपे फकक बॉक्किंग 19 वर्ष ेमुली नोव्हेल इंटरनॅशनल स्कुल, वपपंरी चििंवड, पुणे 
264 शैलेंद्र धमेंद्र किब े फिकेट 19 वर्ष ेमुले नौरोजी वाडीया ज्युघन.कॉलेज,बंड गाडथन,पुणे 
265 रेणुका ववध्वंि मैदानी 19 वर्ष ेमुली नौरोिजी वाडडया कॉलेज पुणे 
266 आकांक्षा गायकवाड मैदानी 19 वर्ष ेमुली न्य ुइंक्ग्लश स्कूल,फुरिुंगी 
267 कु. िोनल दत्तात्रय बोऱ्हाडे फिकेट 17 वर्ष ेमुली न्य ुइंग्लीश मेडडयम, िोडगेाव, पुणे
268 कु. िुचिता घनवतृ्ती अमुंडकर फिकेट 17 वर्ष ेमुली न्य ुइंग्लीश मेडडयम, िोडगेाव, पुणे
269 कु. िावना दत्तात्रय काळे फिकेट 17 वर्ष ेमुली न्य ुइंग्लीश मेडडयम, िोडगेाव, पुणे
270 कु.अघनशा अववनाश जगताप थ्रोबॉल 17 वर्ष ेमुली न्य ुइंग्लीश स्कुल खामगांव
271 जगताप िाघनका दत्तात्रय थ्रोबॉल 14 वर्ष े मुली न्य ूइंक्ग्लश स्कूल खामगांव क्ज. पुणे 
272 वैष्णवी िुरेश सलिंारे फकक बॉक्किंग 14 वर्ष ेमुली न्य ूइंक्ग्लश स्कूल फुरिुंगी 
273 कु. रेवती अमोद दहगंवे रोलबॉल 19 वर्ष ेमुली न्य ूइंक्ग्लश स्कूल व ज्य ुकॉ रमणबाग
274 िुरज बापूिाहेब िव्हाण तायकवांदो 17 वर्ष ेमुले न्य ूइंक्ग्लश स्कूल, दटळकरोड, पुणे
275 चिराग िंतोर्ष वािवले वेटसलक्फ्टंग १७ वर्ष ेमुले न्य ूइंग्लीश स्कूलअॅंडज्युघनअर कॉलेज,वडगाव
276 नेहा घनलेश महांगड े टेबल टेघनि 17 वर्ष ेमुली न्य ूइंडडया स्कूल पुणे 
277 अन्वेश प्रिादे जलतरण 14 वर्ष ेमुले न्य ूइंडीया स्कूल, कोर्रूड, पुणे
278 ववराज प्रमोद जाधव  कॉड   १४ वर्षथ मुले न्य.ूइंडडया स्कूल,पुणे 
279 सशवेच्वछा ववकाि पाटील मैदानी 17 वर्ष ेमुली पवार पक्ब्लक स्कूल नांदेड सिटी पुणे
280 राहुल रमेश मोदहत े कबडडी 14 वर्ष ेमुले वप.सि.एम.सि. िीडाप्रबोधीनी स्कुल
281 रववदं्र ददनकर पाटील कबडडी 14 वर्ष ेमुले वप.सि.एम.सि. िीडाप्रबोधीनी स्कुल
282 ित्यम राजेश परंडवाल रोलबॉल 19 वर्ष ेमुले पी डी ई ए ज्युघन कॉलेज,आकुडी
283 धनराज प्रजापती हॅन्डबॉल 19 वर्ष ेमुले पी बी जोग ज्युघनअर कॉलेज, पुणे
284 स्नेहा िुधीर रानड े लॉन टेघनि 17 वर्ष ेमुली पी.ई.एि.रानड ेस्कूल पुणे
285 िनत अिय बोफकल टेबल टेघनि 19 वर्ष ेमुले पी.जोग ज्युघनयर कॉलेज पुणे 
286 गुंजन िुरेश जाधव लॉन टेघनि 19 वर्ष ेमुले पी.जोग हायस्कूल पुणे
287 वप्रयंका अमतृ फुलारे व्हॉलीबॉल 19 वर्ष ेमुली पुरंदर ज्युघन. कॉलेज िािवड
288 रुतजूा िुघनल मुळीक कुस्ती फ्रीस्टाईल 19 मुली पुरंदर ज्युघनयर कॉलेज
289 बेला िंददप ताम्हणकर लॉन टेघनि 17 वर्ष ेमुली पॅराडाईज इं.समडी. स्कुल पुणे
290 कोमल रोहीत पडवळ धनुववदया(वैयक्कतक) 14वर्ष ेमुली पोददार इंटरनॅशनल स्कुल,पुणे
291 कोमल रोहीत पडवळ धनुववदया(वैयक्कतक) 14वर्ष ेमुली पोददार इंटरनॅशनल स्कुल,पुणे
292 कोमल रोहीत पडवळ धनुववदया(वैयक्कतक) 14वर्ष ेमुली पोददार इंटरनॅशनल स्कुल,पुणे
293 कोमल रोहीत पडवळ धनुववदया(वैयक्कतक) 14वर्ष ेमुली पोददार इंटरनॅशनल स्कुल,पुणे
294 मैर्ीली अववनाश सशदें धनुववदया(वैयक्कतक) 14वर्ष ेमुली पोददार इंटरनॅशनल स्कुल,पुणे
295 यशराज प्रददप महाजन धनुववदया(वैयक्कतक) 14 वर्ष ेमुले पोददार इंटरनॅशनल स्कुल,पुणे 
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296 कस्तरुी राजेंद्र गोरे रायफल शुदटगं १७ वर्ष ेमुली पोदार इंटरनॅशनल स्कुल, पुणे
297 कु.िाक्षी ववजय खताळ कम्पाऊंड 17 वर्ष ेमुली पोद्दार इंटरनॅशनल स्कुल आंबेगाव, पुणे
298 कु.िमदृ्धी िंजय जाधव कम्पाऊंड 17 वर्ष ेमुली पोद्दार इंटरनॅशनल स्कुल आंबेगाव, पुणे
299 कु.िसमक्षा समतलु धामनकर कम्पाऊंड 17 वर्ष ेमुली पोद्दार इंटरनॅशनल स्कुल आंबेगाव, पुणे
300 िषृ्टी अरुण पवार  कॉड   १९ वर्षथ मुली  प्रघतिा ज्य.ुकॉलेज, चििंवड 
301 ऐश्वयाथ जासलदंर बेलदार क्जम्नॅक्स्टकि िांघिक 17 वर्ष ेमुली प्रा.दी.ब.देवधर ववद्यालय, िीडा प्रबोचधनी, पुणे
302 हर्षथ रववदं्र धमुाळे क्जम्नॅक्स्टकि िांघिक 17 वर्ष ेमुले प्रा.दी.ब.देवधर ववद्यालय, िीडा प्रबोचधनी, पुणे
303 मनस्वी महादेव जमजारे क्जम्नॅक्स्टकि िांघिक 14 वर्ष ेमुली प्रा.दी.ब.देवधर ववद्यालय, िीडा प्रबोचधनी, पुणे
304 श्रीधर बाळू िुतार क्जम्नॅक्स्टकि िांघिक 19 वर्ष ेमुले प्रा.दी.ब.देवधर ववद्यालय, िीडा प्रबोचधनी, पुणे
305 िुरज रववदं्रा अकंोला मैदानी 17 वर्ष ेमुले प्राईड इंक्ग्लश स्कूल आंबेगाव पुणे 
306 शुिम ववष्णु िानप फकक बॉक्किंग 17 वर्ष ेमुले वप्रयदशथनी इंग्लीश समडी. स्कुल, िोिरी पुणे
307 गौरव अशोक िोलंकी ४ x १०० ररले 14 वर्ष ेमुले प्रो. द. ब. देवधर िीडा प्रबोचधनी बालेवाडी, पुणे
308 महेश िंतोर्ष जाधव ८० मी.हडथल 14 वर्ष ेमुले प्रो. द. ब. देवधर िीडा प्रबोचधनी बालेवाडी, पुणे
309 श्वेजल मानकर जलतरण 19 वर्ष ेमुले फग्युथिन कॉले. पुणे
310 शवथरी िुहाि पाठक बास्केटबॉल 19 वर्ष ेमुली फग्युथिन कॉलेज पुणे
311 िोहम लसलत पाटील बॅडसमटंन 19 वर्ष ेमुले फग्युथिन कॉलेज पुणे
312 सशवानी स्वरुप इंगळे लॉन टेघनि 19 वर्ष ेमुली फग्युथिन कॉलेज पुणे 
313 सशवानी स्वरुप इंगळे लॉन टेघनि 19 वर्ष ेमुली फग्युथिन कॉलेज पुणे 
314 श्रघुतक अघनल कदम तायकवांदेा 19 वर्ष ेमुले फग्युथिन कॉलेज पुणे 
315 िलोनी मल्हारी जागड े तायकवांदेा 19 वर्ष ेमुली फग्युथिन कॉलेज पुणे 
316 रमणी फकशोर वैद्य तायकवांदेा 19 वर्ष ेमुली फग्युथिन कॉलेज पुणे 
317 रश्मी ददलीप कांबळे कराटे 19 वर्ष ेमुली फग्युथिन कॉलेज, पुणे
318 सिध्दी कैलाि जैन तलवारबाजी 19 वर्ष ेमुली फग्युथिन ज्य.ुकॉलेज पुणे
319 िोहम गोिावी जलतरण 200 मी. व.ै सम. 19 वर्ष ेमुले फग्यूथिन महाववद्यालय, पुणे
320 िािी शटे्टी जलतरण  4X100 फ्रीस्टाईल ररले 19 वर्ष ेमुली फग्यूथिन महाववद्यालय, पुणे
321 िािी शटे्टी जलतरण 50 सम..बॅक स्रोक 19 वर्ष ेमुली फग्यूथिन महाववद्यालय, पुणे
322 िािी शटे्टी जलतरण 4X100 सम..ररले. 19 वर्ष ेमुली फग्यूथिन महाववद्यालय, पुणे
323 समताली दडाथ जलतरण 19 वर्ष ेमुली फग्यूथिन महाववद्यालय, पुणे
324 आयाथ राजगूरू जलतरण 4X100 सम..ररले. 19 वर्ष ेमुली फग्यूथिन महाववद्यालय, पुणे
325 आयाथ राजगूरू जलतरण 100 बटर फ्लाय. 19 वर्ष ेमुली फग्यूथिन महाववद्यालय, पुणे
326 आयाथ राजगूरू जलतरण  50 बटर फ्लाय. 19 वर्ष ेमुली फग्यूथिन महाववद्यालय, पुणे
327 सिद्धी कारखानीि जलतरण 19 वर्ष ेमुली फग्यूथिन महाववद्यालय, पुणे
328 ओंकार राजेंद्र नेटके कॅरम 19 वर्ष ेमुले बाल सशक्षण मंददर पुणे 15-16



11

329 िई जगताप बास्केटबॉल 17 वर्ष ेमुली बाल सशक्षण मंददर, पुणे
330 ररशीका नेपाळी मैदानी 19 वर्ष ेमुली त्रबशप्ि स्कूल पुणे 
331 अव्दैत सशदें फुटबॉल 19 वर्ष ेमुले त्रबशप्ि स्कूल पुणे 15-16

332 ववपुल िुिार्ष र्ोरात कुस्ती फ्रीस्टाईल 14 वर्ष ेमुले बी.ई.जी. पुणे 16-17

333 मुकता वववेक जोशी क्जम्नॅक्स्टकि िांघिक 19 वर्ष ेमुली बी.एम.िी.िी कॉलेज, डकेकन पुणे
334 लघतका हेमंत लोढा तलवारबाजी 19 वर्ष ेमुली बी.एम.िी.िी.महा. पुणे.

335 अर्वथ आरि बॅडसमटंन १४ वर्ष ेमुले बी.व्ही. बी. परांजप ेववद्यालय पुणे 16-17 

336 ररिा िागर िोरडीया क्जम्नॅक्स्टकि िांघिक 19 वर्ष ेमुली बीएमिीिी पुणे
337 ररिा िागर िोरडीया क्जम्नॅक्स्टकि बॉल 19 वर्ष ेमुली बीएमिीिी पुणे
338 वप्रती िंददप हातवटे फकक बॉक्किंग 14 वर्ष ेमुली ब.ेबी.एि.इंक्ग्लश स्कूल काळेवाडी पुणे 
339 बारणे ऋवर्षकेश िंजय फिकेट 17 वर्ष ेमुले बेबीज इं.स्कूल काळेवाडी वपपंरी 
340 िास्कर शामल दाि अदटथस्टीक होररझंटल बार 17 वर्ष ेमुले बॉयझ स्पोटथि कंपनी, स्कूल 16-17 

341 िास्कर शामल दाि अदटथस्टीक होररझंटल बार 17 वर्ष ेमुले बॉयझ स्पोटथि कंपनी, स्कूल 16-17 

342 िास्कर शामल दाि अदटथस्टीक होररझंटल बार 17 वर्ष ेमुले बॉयझ स्पोटथि कंपनी, स्कूल 16-17 

343 िास्कर शामल दाि अदटथस्टीक होररझंटल बार 17 वर्ष ेमुले बॉयझ स्पोटथि कंपनी, स्कूल 16-17 

344 गौरव ददनेश लोहपात्र े टेबल टेघनि 19 वर्ष ेमुले त्रब्रहन महाराष्र कॉलेज ऑफ कॉमिथ 
345 असिक्जत िजेराव खोपडे तायकवांदो 14 वर्ष ेमुले ब्लॉिम पक्ब्लक स्कूल, नऱ्हे, पुणे
346 ऋजा राहूल िावंत बॅडसमटंन 14 वर्ष ेमुली ब्ल्य ुररि पक्ब्लक स्कूल
347 हर्षथवधथन महानंद यादव रायफल शुदटगं १४ वर्ष ेमुले िार इव्हेघनयि कॉन्व्हेंट स्कूल, पुणे
348 वैष्णवी श्रीमंत कांबळे बॉलबॅडसमटंन 14 वर्ष ेमुली िारतरत्न िचिन रमेश तेंडुलकर िीडा घनकेतन स्कुल, हडपिर क्ज. पुणे
349 कु.िेजल िंतोर्ष तोटे रोलबॉल 17 वर्ष ेमुली िारती ववद्या िवन परांजप,ेवव.म.ंकोर्रुड
350 िक्स्मत िुहाि पाटील बॅडसमटंन 17 वर्ष ेमुले िारती ववद्यापीठ ,बालेवाडी पुणे
351 कु. घनकीता दत्ता पवार रोलबॉल 19 वर्ष ेमुली िारती ववद्यापीठ इं.सम.बालेवाडी
352 मधिुुदन मदन रत्नपारखी रोलबॉल 17 वर्ष ेमुले िारतीय ववद्या िवन परांजप ेमा.वव.कोर्रुड
353 रर्ांग अमोद दहगंवे रोलबॉल 17 वर्ष ेमुले िारतीय ववद्या िवन परांजप ेमा.वव.कोर्रुड
354 प्रघतक प्रशांत रेखडे रोलबॉल 14 वर्ष ेमुले िारतीय ववद्या िवन परांजप ेवव.म. कोर्रुड 
355 अवधतु दत्तात्रय डोरगे रोलबॉल 14 वर्ष ेमुले िारतीय ववद्या िवन परांजप ेवव.म. कोर्रुड 
356 कु. तन्वी धनंजय यरगट्टीवार रोलबॉल 14 वर्ष ेमुली िारतीय ववद्या िवन परांजप ेवव.म.ं कोर्रुड
357 कु. अवनी अजय जोशी रोलबॉल 14 वर्ष ेमुली िारतीय ववद्या िवन परांजप ेवव.म.ं कोर्रुड
358 कु. मेहक िुघनल राऊत रोलबॉल 14 वर्ष ेमुली िारतीय ववद्या िवन परांजप ेवव.म.ं कोर्रुड 
359 प्रघतक धमाथचधकारी बॅडसमटंन १४ वर्ष ेमुले िारतीय ववद्यािवन पुणे 16-17 

360 मानिी पेंढारकर मैदानी 14 वर्ष ेमुली िारतीय ववद्यािवनि ेपरांजप ेववद्यामंददर कोर्रुड 15-16

361 तजेेश्री बालाजी घनकाते हॅण्डबॉल 17 वर्ष ेमुली िेगराई माता माक्ध्मकववद्यालय धमालवाडी फुरिुंगी
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362 मयुरी िंतोर्ष िुरविे हॅण्डबॉल 17 वर्ष ेमुली िेगराई माता माक्ध्मकववद्यालय धमालवाडी फुरिुंगी
363 प्रांजली िंतोर्ष िव्हाण हॅण्डबॉल 17 वर्ष ेमुली िेगराई माता माक्ध्मकववद्यालय धमालवाडी फुरिुंगी
364 िमधृ्दी िंतोर्ष िावंत हॅण्डबॉल 17 वर्ष ेमुली िेगराई माता माक्ध्मकववद्यालय धमालवाडी फुरिुंगी
365 धनश्री नंद ुधमाल हॅण्डबॉल 17 वर्ष ेमुली िेगराई माता माध्यसमक ववद्यालय धमालवाडी फुरिुंगी
366 कुलदीप िंतोर्ष इंगले कुस्ती चग्रको रोमन 17 वर्ष ेमुले िैरवनार् ववद्यालय, सशरुर
367 ररर्षि देशपांडे बॅडसमटंन १९मुले मराठवाडा समत्र मंडळ कॉम. कॉलेज16-17

368 िाध्वी धरुी जलतरण 4X100 फ्रीस्टाईल ररले 19 वर्ष ेमुली मराठवाडा समत्र मंडळ महाववद्यालय, पुणे
369 िाध्वी धरुी जलतरण 50सम.. बटर फ्लाय. 19 वर्ष ेमुली मराठवाडा समत्र मंडळ महाववद्यालय, पुणे
370 िाध्वी धरुी जलतरण 50 फ्रीस्टाईल. 19 वर्ष ेमुली मराठवाडा समत्र मंडळ महाववद्यालय, पुणे
371 िाध्वी धरुी जलतरण 100 फ्रीस्टाईल. 19 वर्ष ेमुली मराठवाडा समत्र मंडळ महाववद्यालय, पुणे
372 िाध्वी धरुी जलतरण 4X100 सम..ररले. 19 वर्ष ेमुली मराठवाडा समत्र मंडळ महाववद्यालय, पुणे
373 सशवांजली असिमन्य ुलांडगे कबडडी 14 वर्ष ेमुली महात्मा धळेु िेकंडरी स्कुल
374 अर्वथ इंगोले मैदानी 19 वर्ष ेमुले महाराष्र ववद्यालय ॲन्ड ज्युघन.कॉलेज िदासशव पेठ पुणे
375 ददया दीपक िुमेरपूर ४ x १०० ररले 14 वर्ष ेमुली महावीर इंक्ग्लश सम.स्कूल पुणे 
376 प्रघतक प्रवीण िाठे रोलबॉल 17 वर्ष ेमुले महेश ववद्यालय इंक्ग्लश समडी.कोर्रुड
377 शे्रयि ददपक बोंबले रोलबॉल 17 वर्ष ेमुले महेश ववद्यालय मराठी  समडी.कोर्रुड
378 कु. िाघनया नंदहरी शळेके रोलबॉल 14 वर्ष ेमुली महेश ववद्यालय मराठी माध्यम, कोर्रुड
379 कु.रुपाली राजू उिे रोलबॉल 17 वर्ष ेमुली महेश ववद्यालय मराठी माध्यम,कोर्रुड
380 फकशन कानाराम िौधरी रोलबॉल 14 वर्ष ेमुले महेश ववद्यालय, इंग्ली समडी. स्कुल, कोर्रुड, पुणे 
381 आकांक्षा कृष्णा धनावड े  कॉड   १७ वर्षथ मुली माँडन ेहायस्कूल, घनगडी,पुणे 
382 ववपूला ववपीन खरे तायकवांदो 17 वर्ष ेमुली माईिथ एमआयटी श्री. िरस्वती न्य ुइं. स्कूल, पुणे
383 सशवानी प्रशांत िातव रायफल शुदटगं १9 वर्ष ेमुली माउंट कामैल कॉन्हेंट हायस्कुल, पुणे
384 रुतजुा अघनल िुवे वुश ू 17 वर्ष ेमुली माऊंट िेंट आन हायस्कूल, पुणे
385 रुतरुाज तकुाराम गुळंुजकर फकक बॉक्किंग 14 वर्ष ेमुले मात ृववद्यालय चििंवड हवेली पुणे 
386 िाघनका िांगे िायकसलगं रोड 14 वर्ष ेमुली माध्यसमक ववद्यालय, गुंजाळवाडी
387 वप्रयांका जाधव िायकसलगं रॅक 17 वर्ष ेमुली मामािाहेब मोहोळ ववद्यालय, पुणे
388 कववता लक्ष्मण राठोड बेिबॉल 19 वर्ष ेमुली माडथन कॉलेज,पुणे
389 आरती िुनील िालेराव बेिबॉल 19 वर्ष ेमुली माडथन कॉलेज,पुणे
390 ववपुल िुरेश र्ोरात कुस्ती फ्रीस्टाईल 17 वर्ष ेमुले मालेाजीराजे ववद्या मंदीर, इंदापूर पुणे
391 ऋवर्षकेश उत्तम पाटील कुस्ती चग्रको रोमन 17 वर्ष ेमुले मालोजीराव ववद्यालय, इंदापूर, पुणे
392 रणक्जत दत्तात्रय जाधव कुस्ती चग्रको रोमन 17 वर्ष ेमुले मालोजीराव ववद्यालय, इंदापूर, पुणे
393 कहान अघनरुध्द दांडकेर व्हॉलीबॉल 14 वर्ष ेमुले समलीयन नॅशनल स्कूल कवेनगर
394 सिध्दांत शे्रघनक कोले व्हॉलीबॉल 14 वर्ष ेमुले समलीयन नॅशनल स्कूल कवेनगर
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395 तन्मयी योगेश देशमुख व्हॉलीबॉल 14 वर्ष ेमुली समलीयन नॅशनल स्कूल कवेनगर
396 मेिना विंत मनवाडकर व्हॉलीबॉल 14 वर्ष ेमुली समलीयन नॅशनल स्कूल कवेनगर
397 प्रांजली ववनय उदकरे व्हॉलीबॉल 14 वर्ष ेमुली समलीयन नॅशनल स्कूल कवेनगर
398 कघनष्का श्याम ढोले मैदानी 17 वर्ष ेमुली मुकतांगण इंक्ग्लश समछीयम स्कुल,ववद्यानगरी पवथती पुणे
399 पुष्करणी िट्टड कॅरम 19 वर्ष ेमुली मॉडनथ कॉलेज
400 ददवीज टेकावडे जलतरण 100, बॅक स्रोक 19 वर्ष ेमुले मॉडनथ कॉलेज, पुणे
401 ददवीज टेकावडे जलतरण 200, बॅक स्रोक 19 वर्ष ेमुले मॉडनथ कॉलेज, पुणे
402 मोदहनी इंद्रजीत गरड बेिबॉल 17 वर्ष ेमुली मॉडनथ हायस्कुल पुणे
403 िाक्षी िंदीप कळमकर बेिबॉल 14 वर्ष ेमुली मॉडनथ हायस्कूल, पुणे
404 िांती राम घनम्हान बेिबॉल 14 वर्ष ेमुली मॉडनथ हायस्कूल, पुणे 
405 सशवम िुदेश शटेटी तायकवांदेा 19 वर्ष ेमुले मॉडथन कॉलेज ऑफ आटथि िायन्ि ॲन्ड कॉमिथ पुणे 
406 गौरव िंतोर्ष कुदळे तायकवांदेा 19 वर्ष ेमुले मॉडथन कॉलेज ऑफ आटथि िायन्ि ॲन्ड कॉमिथ पुणे 
407 पुष्कणी िंददप िट्टड कॅरम 19 वर्षथ मुली मॉडथन कॉलेज ऑफ आर्टथि िायन्ि ॲन्ड कॉमिथ 16-17सशवाजीनगर पुणे-5

408 पुष्कणी िंददप िट्टड कॅरम 19 वर्षथ मुली मॉडथन कॉलेज ऑफ आर्टथि िायन्ि ॲन्ड कॉमिथ सशवाजीनगर िन 2016-17  पुणे- )

409 िाक्षी येरणे मैदानी 19 वर्ष ेमुली मॉडथन कॉलेज सशवाजीनगर 
410 असिर्षेक उि े मैदानी 110 मी. हडथल्ि 19 वर्ष ेमुले मॉडथन कॉलेज सशवाजीनगर पुणे 
411 स्नेहल गणेश सििे कराटे 19 वर्ष ेमुली मॉडथन कॉलेज, सशवाजीनगर, पुणे
412 कु. वप्रती राजेश कांबळे िॉफटबॉल 17 वर्ष ेमुली मॉडथन हायस्कुल, गणेशखखडं हवेली, पुणे
413 कुणाल मातडं िाखरे रोलबॉल 19 वर्ष ेमुले म्हातोबा तकुाराम बालवडकर ज्य ुकॉ पुणे
414 वैिव िदंनसशव े मल्लखांब 19 वर्ष ेमुले म्हाळिाकांत ववद्यालय आकुडी 15-16

415 रोहीत कैलाि लोंढे रायफल शुदटगं १9 वर्ष ेमुले म्हाळिाकांत ववद्यालय, आकुडी, पुणे
416 िंकष्टी सलमण ज्युदो 14 वर्ष ेमुली यशवंत ववद्यालय
417 ईश्वरी गोरख सशदें व्हॉलीबॉल 19 वर्ष ेमुली यशवंतराव मोदहत ेकॉलेज कोर्रुड
418 प्रणव िोरटे मैदानी 19 वर्ष ेमुले रा.क्ज.सश.प्र.मंडळ िोिरी पुणे 
419 िुहाि प्रिाकर बनकर मैदानी 17 वर्ष ेमुले रा.प. िबनीि ववद्यामंददर नारायणगाव 
420 वरृ्षल रमेश बेल्हेकर मैदानी 17 वर्ष ेमुले रा.प. िबनीि ववद्यामंददर नारायणगाव 
421 ऐश्वयाथ वविम नरुटे फकक बॉक्किंग 19 वर्ष ेमुली राजमाता क्जजाऊ कॉलेज, िोिरी, पुणे 
422 शांिवी बलराज रामपाल फकक बॉक्किंग 19 वर्ष ेमुली राजमाता क्जजाऊ कॉलेज, िोिरी, पुणे 
423 अक्षता शंकर वांळूज कुस्ती फ्रीस्टाईल 19 मुली राजमाता क्जजाऊ सश. प्र. म.ं आटथि कॉमिथ ,िायन्ि कॉलेज पुणे
424 िंकेत मारूती लांडगे कबड्डी 19 वर्ष ेमुले राजमाता क्जजाऊ सश.प्र.म.ं महाववद्यालय, पुणे
425 कु. घनफकता िंजय रोकडे बॉकिींग 19 वर्ष ेमुली राजमाता क्जजाऊ सशक्षण प्रिारक मंडळ आर्टथि कॉमिथ अॅण्ड िायन्ि, िोिरी पुणे
426 नरुत ेअजय वविम वुश ू 19 वर्ष ेमुले राजमाता क्जजाऊ सशक्षण प्रिारक मंडळ िोिरी
427 मॉन्टी िंजय बोर् बॉकिींग 19 वर्ष ेमुले राजमाता क्जजाऊ सशक्षण प्रिारक मंडळ, िोिरी पुणे.
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428 पायल िंददप सशके फकक बॉक्किंग 14 वर्ष ेमुली राजर्षी शाहू ववद्यामंददर आंबेगाव 
429 िाक्षी ववजय मरगळे फकक बॉक्किंग 14 वर्ष ेमुली राजर्षी शाहू ववद्यामंददर आंबेगाव 
430 गणेश मोहन िदवुाले फकक बॉक्किंग 19 वर्ष ेमुले राजामाता क्जजाऊ कॉलेज, िोिरी, पुणे 
431 अघनकेत िाऊिाहेब िाळंुके फकक बॉक्किंग 19 वर्ष ेमुले राजामाता क्जजाऊ कॉलेज, िोिरी, पुणे 
432 अजय वविम नरुटे फकक बॉक्किंग 19 वर्ष ेमुले राजामाता क्जजाऊ कॉलेज, िोिरी, पुणे 
433 केशर िुघनल गुरव रायफल शुदटगं १७ वर्ष ेमुली राणी लक्ष्मीबाई मुलींिी िैघनकी शाळा, का.अबंोली
434 केशर िुघनल गुरव रायफल शुदटगं १७ वर्ष ेमुली राणी लक्ष्मीबाई मुलींिी िैघनकी शाळा, का.अबंोली
435 वरूण रोदहत कपूर बॅडसमटंन 17 वर्ष ेमुले रायन इंटरनॅशनल स्कुल पुणे
436 आयथ नंदफकशोर नाळे रायफल शुदटगं १४ वर्ष ेमुले रायन इंटरनॅशनल स्कूल, पुणे
437 आयथ नंदफकशोर नाळे रायफल शुदटगं १४ वर्ष ेमुले रायन इंटरनॅशनल स्कूल, पुणे
438 घनयती प्रकाश बंगाल खो-खो 14 वर्ष ेमुली रेणूका स्वरुप गलथ हायस्कूल 
439 कु. िई ववनायक डावखर बॉकिींग 17 वर्ष ेमुली रोझरी स्कुल, कॅम्प एरीया, क्ज. पुणे
440 िोमक्जत डे क्जम्नॅक्स्टकि िांघिक 14 वर्ष ेमुले लाल बहादरु शास्त्री हायस्कूल, खडकी,पुणे
441 िोमक्जत डे क्जम्नॅक्स्टकि टेबलव्हॉल्ट 14 वर्ष ेमुले लाल बहादरु शास्त्री हायस्कूल, खडकी,पुणे
442 िुसमत ढाली क्जम्नॅक्स्टकि िांघिक 14 वर्ष ेमुले लाल बहादरु शास्त्री हायस्कूल, खडकी,पुणे
443 िुसमत ढाली क्जम्नॅक्स्टकि फलोअर एकिरिाईज 14 वर्ष ेमुले लाल बहादरु शास्त्री हायस्कूल, खडकी,पुणे
444 मोदहत जगसमदंर बॉकिींग 17 वर्ष ेमुले लालबहादरु शास्त्री ववद्यालयख खडकी, क्ज. पुणे
445 मैनाक बीमल दत्ता क्जम्नॅक्स्टकि िांघिक 19 वर्ष ेमुली लालबहादरू शास्त्री हायस्कूल, खडकी, पुणे
446 मैनाक बीमल दत्ता क्जम्नॅक्स्टकि मेन्ि ग्रुप 19 वर्ष ेमुली लालबहादरू शास्त्री हायस्कूल, खडकी, पुणे
447 प्रेम रामदलुार पटेल क्जम्नॅक्स्टकि िांघिक 19 वर्ष ेमुली लालबहादरू शास्त्री हायस्कूल, खडकी, पुणे
448 प्रेम रामदलुार पटेल क्जम्नॅक्स्टकि मेन्ि ग्रुप 19 वर्ष ेमुली लालबहादरू शास्त्री हायस्कूल, खडकी, पुणे
449 मोहम्मद अरर्षद नझमी क्जम्नॅक्स्टकि िांघिक 19 वर्ष ेमुली लालबहादरू शास्त्री हायस्कूल, खडकी, पुणे
450 मोहम्मद अरर्षद नझमी क्जम्नॅक्स्टकि मेन्ि ग्रुप 19 वर्ष ेमुली लालबहादरू शास्त्री हायस्कूल, खडकी, पुणे
451 मो. मदन कुमार कांता क्जम्नॅक्स्टकि िांघिक 19 वर्ष ेमुली लालबहादरू शास्त्री हायस्कूल, खडकी, पुणे
452 मो. मदन कुमार कांता क्जम्नॅक्स्टकि मेन्ि ग्रुप 19 वर्ष ेमुली लालबहादरू शास्त्री हायस्कूल, खडकी, पुणे
453 िेजल प्रकाश माने वुश ू 17 वर्ष ेमुली सलटील फ्लॉवर एंक्ग्लश स्कूल, पुणे
454 ररया घनतीन हब्बु बॅडसमटंन 14 वर्ष ेमुली लेक्किकॉन इंटरनॅशनल स्कूल
455 ररया घनतीन हब्बु बॅडसमटंन 14 वर्ष ेमुली लेक्किकॉन इंटरनॅशनल स्कूल
456 अददती डोंगरे िायकसलगं रॅक 14 वर्ष े मुली लेट पी. जोग इंक्ग्लश समडीयम स्कूल, पुणे
457 प्रववण मान े मैदानी 19 वर्ष ेमुले लोकनेत ेशहाजीराव पाटील माध्य.ववद्यालय इंदापूर  
458 रवण िंतोर्ष जाधव कुस्ती ग्रीकोरोमण 19 मुले लोकिेवा हाय.ववधालय आगळगांव
459 अवंघतका िंतोर्ष नरळे  मैदानी 17 वर्ष ेमुली लोणकर महाववद्यालय मुंढवा पुणे
460 अवंघतका िंतोर्ष नरळे  मैदानी 17 वर्ष ेमुली लोणकर महाववद्यालय मुंढवा पुणे
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461 िाहील गणगोटे जलतरण 4X100 M.ररले. 17 वर्ष ेमुले ववखे पाटील मेमोरीयल स्कूल, पुणे
462 आशुतोर्ष िंदीप तळेकर रोलर हॉकी १९ वर्षथ मुले ववद्या घनकेतन ई. स्कूल, पुणे 
463 िई चगरीश देवकात े मैदानी 17 वर्ष ेमुली ववद्या प्रघतष्ठाण न्य ुइंक्ग्लश समछीयम स्कुल ववद्यानगरी, बारामती पुणे
464 िाक्षी राजाराम जाधव मैदानी 17 वर्ष ेमुली ववद्या प्रघतष्ठाण न्य ुइंक्ग्लश समछीयम स्कुल ववद्यानगरी, बारामती पुणे
465 मेिराज प्रमोद रणवरे रायफल शुदटगं १४ वर्ष ेमुले ववद्या प्रघतष्ठाण न्य ूबालववकाि मंददर, वपपंळी बारामती
466 िाक्षी र ननावरे हॅन्डबॉल 19 वर्ष ेमुली ववद्या प्रघतष्ठाण, इंदापूर इं. सम. स्कूल
467 िोहन गाढव े हॅन्डबॉल 14 वर्ष ेमुले ववद्या प्रघतष्ठान इं. स्कूल इंदापूर 
468 शुिम काळुराम िौधरी व्हॉलीबॉल 14 वर्ष ेमुले ववद्या प्रघतष्ठान न्य ुइंक्ग्लश म.े स्कूल बारामती
469 ऋर्षीकेश ववलाि जनक्जरे व्हॉलीबॉल 14 वर्ष ेमुले ववद्या प्रघतष्ठान न्य ुइंक्ग्लश म.े स्कूल बारामती
470 ओंकार गणेश जाधव रायफल शुदटगं १9 वर्ष ेमुले ववद्या प्रघतष्ठान बारामती, पुणे 
471 श्रतृी लक्ष्मण माशाळे हॉलीबॉल 17 वर्ष ेमुली ववद्या प्रघतष्ठान म.शाळा,बारामती
472 घनकीता प्रताप पागळे हॉलीबॉल 17 वर्ष ेमुली ववद्या प्रघतष्ठान म.शाळा,बारामती
473 आददत्य राजू हारी ४ x १०० ररले 14 वर्ष ेमुले ववद्या व्हली शाळा, मुळशी, पुणे
474 दगुाथ गणेश समरजकर  इन लाइन  ११ वर्षथ मुली ववद्या व्हीली स्कूल,पुणे 
475 दगुाथ गणेश समरजकर  इन लाइन  ११ वर्षथ मुली ववद्या व्हीली स्कूल,पुणे 
476 घनशीता िुघनल कोतवाल तायकवांदो 17 वर्ष ेमुली ववद्या व्हॅली स्कूल, पुणे
477 ऋूतजूा शरद गोरे तायकवांदो 17 वर्ष ेमुली ववद्या व्हॅली स्कूल, पुणे
478 ददप्ती रामदाि वपपंरकर कराटे 19 वर्ष ेमुली ववद्याधाम प्रशाला, सशिापुर
479 कु. घनधी नरेश खोब्रागड े रोलबॉल 14 वर्ष ेमुली ववद्याघनकेत स्कुल, वपपंरी 
480 वरद िुवे िायकसलगं रोड 14 वर्ष ेमुले ववद्याघनकेतन इंक्ग्लश समडीयम स्कूल, वपपंरी
481 वरद िुवे िायकसलगं रॅक 14 वर्ष ेमुले ववद्याघनकेतन इंक्ग्लश समडीयम स्कूल, वपपंरी
482 अर्वथ पादटल िायकसलगं रॅक 14 वर्ष ेमुले ववद्याघनकेतन इंक्ग्लश समडीयम स्कूल, वपपंरी
483 ओंकार िाताडकेर िायकसलगं रॅक 14 वर्ष ेमुले ववद्याघनकेतन इंक्ग्लश समडीयम स्कूल, वपपंरी
484 सिद्धी  सशके िायकसलगं रॅक 14 वर्ष े मुली ववद्याघनकेतन इंक्ग्लश समडीयम स्कूल, वपपंरी
485 पारि राजु नात ू रोलबॉल 14 वर्ष ेमुले ववद्याघनकेतन स्कुल, वपपंरी 
486 कु.पुवाथ िंजय शडेगे बास्केटबॉल 14 वर्ष ेमुली ववबग्योर हायस्कुल पुणे
487 वैष्णवी ववजय बारकर कराटे 19 वर्ष ेमुली ववष्णुजी शकुेज िातव हायस्कुल, वािोली
488 दक्ष अशोक आगरवाल लॉन टेघनि िांघिक 14 वर्ष ेमुले वविडम वल्डथ स्कूल वाकड पुणे
489 िोहम ज्वलंत मेहता स्कवशॅ 14 वर्ष ेमुले ववस्डम वल्डथ स्कुल पुणे
490 िोहम ज्वलंत मेहता स्कवशॅ 14 वर्ष ेमुले ववस्डम वल्डथ स्कुल पुणे
491 सिध्दी िाडगे मैदानी 19 वर्ष ेमुली व्ही.पी.एि.कॉलेज बारामती 
492 उदय सतीश शळेिे िुस्ती- ग्रीिो रोमन 17 वर्ष ेमुले शंिरराव मोरे ववद्यालय िोथरुड 16-17

493 कालीिरण झंुजार िोलनकर कुस्ती फ्रीस्टाईल 17 वर्ष ेमुले शंकरराव मोरे ववद्यालय, एरंडवणे,पुणे
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494 ऋिा धोपेश्वर ज्युदो 19 वर्ष ेमुली शामराव कलमाडी ज्युघनयर कॉलेज 
495 मयुरी बाळािाहेब जगताप व्हॉलीबॉल 19 वर्ष ेमुली शारदाबाई पवार मदहला महाववद्यालय बारामती
496 अकाश अक्जनार् जाधव बेिबॉल 14 वर्ष ेमुले शारदाबाई पवार ववद्याघनकेतन शारदानगर, बारामती 
497 पल्लवी अघनल पोपटखडे कुस्ती फ्रीस्टाईल 14 मुली शारदाबाई पवार ववद्याघनकेतन, बारामती
498 देवराज ववलाि कदम ज्युदो 17 वर्ष ेमुले शारदाबाई पवार ववद्याघनकेतन, शारदानगर,पुणे 
499 असिर्षेक रववकांत फुलवाड े आिथरी 19 वर्ष ेमुले शाहू कॉलेज पुणे 
500 असिर्षेक रववकांत फुलवाड े आिथरी 19 वर्ष ेमुले शाहू कॉलेज पुणे 
501 िौसमत्र ित्यव्रता िोर्ष आिथरी 19 वर्ष ेमुले शाहू कॉलेज पुणे 
502 िाक्षी राजेंद्र सशतोळे आिथरी 19 वर्ष ेमुली शाहू मंददर कॉलेज पुणे 
503 िाक्षी राजेंद्र सशतोळे आिथरी 19 वर्ष ेमुली शाहू मंददर कॉलेज पुणे 
504 िाक्षी राजेंद्र सशतोळे आिथरी 19 वर्ष ेमुली शाहू मंददर कॉलेज पुणे 
505 िाक्षी राजेंद्र सशतोळे आिथरी 19 वर्ष ेमुली शाहू मंददर कॉलेज पुणे 
506 िाक्षी राजेंद्र सशतोळे आिथरी 19 वर्ष ेमुली शाहू मंददर कॉलेज पुणे 
507 िाक्षी राजेंद्र सशतोळे आिथरी 19 वर्ष ेमुली शाहू मंददर कॉलेज पुणे 
508 अजय तकुाराम मुिाळे तायकवांदेा 19 वर्ष ेमुले सशवणे माध्यसमक ववद्यालय सशवणे 
509 पुनम मोहन िोरिे फकक बॉक्किंग 19 वर्ष ेमुली सशविुमी ववद्या व कघनष्ठ महा. खेड सशवापुर, पुणे 
510 तनुजा ववश्वाि झगडे हॉलीबॉल 17 वर्ष ेमुली सशवाजी इं. स्कूल, िािवड
511 श्रावणी गोरख कोलते व्हॉलीबॉल 14 वर्ष ेमुली सशवाजी इंक्ग्लश म.ेस्कूल िािवड
512 घनलम नामदेव जोशीलकर तायकवांदो 14 वर्ष ेमुली शवेंताबाई दांगट पाटील इंक्ग्लश समडी स्कूल,वडगांव, पुणे
513 िुवप्रया िंतोर्ष दाि फकक बॉक्किंग 17 वर्ष ेमुली श्री गुरुगणेश ववद्यामंददर घनगडी प्राचधकरण, पुणे.

514 तन्मय नरेंद्र खांब े  कॉड   १९ वर्षथ मुले श्री म्हाळिाकांत ज्य.ु कॉलेज,आकुडी 
515 कु. अजुंम िनीअहमद शखे रोलबॉल 19 वर्ष ेमुली श्री म्हाळिाकांत ज्युघन कॉलेज,आकुडी
516 कु. श्वेता िंजयकुमार कदम रोलबॉल 19 वर्ष ेमुली श्री म्हाळिाकांत ज्युघन कॉलेज,आकुडी
517 कु. वैष्णवी समलींद टेकवडे रोलबॉल 19 वर्ष ेमुली श्री म्हाळिाकांत ज्युघन कॉलेज,आकुडी
518 आकाश तानाजी मनेरे बॉकिींग 19 वर्ष ेमुले श्री शाहू मंददर महाववद्यालय, पुणे
519 तनया राजेंद्र सशदें डॉजबॉल 17 वर्ष ेमुली श्री िंत ज्ञानेश्वर माध्यसमक ववद्यालय, पुणे 
520 रुपाली राजाबाप ूआडिूळे कुस्ती फ्रीस्टाईल 19 मुली श्री ियाजी नार् महाराज ववधालय आळंदी रोड पुणे
521 िौरि महादेव गोम े फकक बॉक्किंग 17 वर्ष ेमुले श्री स्वामी िमर्थ माध्यसमक ववद्या. िोिरी पुणे
522 पायल आमले मैदानी 19 वर्ष ेमुली श्री. छत्रपती हायस्कूल येणेरे 
523 अक्श्वनी धोंडीराम मुंडे कुस्ती फ्रीस्टाईल 14 मुली श्री. ज्ञानेश्वर ववद्यालय व ज्य ूकॉ. आळंदी, पुणे
524 िलोनी िुघनल गजमल कबड्डी 19 वर्ष ेमुली श्री. सशवाजी मराठा क्जजामाता मुलींि ेमहा. पुणे
525 मानिी ज्ञानेश्वर रोडे कबड्डी 19 वर्ष ेमुली श्री. सशवाजी मराठा क्जजामाता मुलींि ेमहा. पुणे
526 घनखखल ित्यवान जाधवर नेटबॉल 19 मुले श्री. सशवाजी ववद्यामंददर, िाकण ता. खेड
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527 िायली बाळािाहेब िुजबळ नेटबॉल 19 मुली श्री. सशवाजी ववद्यामंददर, िाकण ता. खेड
528 नंदीनी िुधीर िावंत नेटबॉल 19 मुली श्री. सशवाजी ववद्यामंददर, िाकण ता. खेड
529 धनश्री हनुमंत फंड कुस्ती फ्रीस्टाईल 17 वर्ष ेमुली श्री. ियाजीनार् महाराज स्कूल, पुणे
530 िाग्यश्री हनुमंत फंड कुस्ती फ्रीस्टाईल 17 वर्ष ेमुली श्री. ियाजीराव महाराज स्कूल, पुणे
531 तरु्षार िंपत दबुे कुस्ती ग्रीकोरोमण 19 मुले श्री.गोवपनार् हाय.वरवंड,ेपुणे
532 आबा सिद्धा शेंडगे कुस्ती फ्रीस्टाईल 19 मुले श्री.दा.ह. िाडगे पाटील माध्य व उच्वि माध्य मुकंूदपूरा
533 वशृाली गणपत गाजरे कराटे 14 वर्ष ेमुली श्री.मंगलमुती ववद्याधाम राजनगाव-गणापती,पुणे
534 कोमकर मंददरा िंपत कबडडी 17 वर्ष ेमुली श्री.सश.म. क्जजामाता मुलीि ेहायस्कुल, पुणे
535 रुवर्षकेश िुयथकांत िाखरे मैदानी 17 वर्ष ेमुले श्री.सशवाजी ववद्यालय ॲन्ड ज्युघन. कॉलेज इंदापूर 
536 अपेक्षा ववजय सििे कुस्ती फ्रीस्टाईल 14 मुली श्री.ियाजीनार् महाराज इं. मेडीयम स्कूल, पुणे
537 दशथन गुधवंत तांबोळकर फकक बॉक्किंग 14 वर्ष ेमुले श्री.स्वामी िमर्थ ववद्यालय इंद्रायणीनगर िोिरी पुणे 
538 मानिी पवथतकर मैदानी 100 मी.हडथल्ि 19 वर्ष ेमुली ि.प.महाववद्यालय पुणे 
539 मणृ्मयी कुरळे मैदानी 4x100 मी.ररले 19 वर्ष ेमुली ि.प.महाववद्यालय पुणे 
540 राजनंददनी नेताजी िोरपड े फकक बॉक्किंग 17 वर्ष ेमुली िंत िाई हायस्कुल, िोिरी पुणे .

541 अफंकत िुरेंद्र पुरी फकक बॉक्किंग 14 वर्ष ेमुले िन ब्राईट प्रायमरी इंक्ग्लश समडीयम स्कूल आंबेगाव पुणे
542 मखणराज जंग्ब ुतमंग फकक बॉक्किंग 17 वर्ष ेमुले िन ब्राईट प्रायमरी इंग्लीश समडी. स्कुल, आंबेगांव, पुणे 
543 राठोड रुघतका अजुथन खो-खो 17 वर्ष ेमुली ियाजीनार् महाराज ववद्यालय वडमुखवाडी पुणे
544 रमा शखेर िाने क्जम्नॅक्स्टकि िांघिक 19 वर्ष ेमुली िर परशूरामिाऊ महाववद्यालय, पुणे
545 ऐश्वयाथ खोब्रागडे कराटे 17 वर्ष ेमुली िरदार दस्तरू, नोशरेवान गल्िथ हाय, पुणे
546 मयुरेश िंददप खेंगरे बॉलबॅडसमटंन 17 वर्ष ेमुले िाधना ववद्यालय व आर. आर. सशदें ज्युघनयर कॉलेज, हडपिर पुणे
547 युवराज सहदेव साळंुिे बॉलबॅडममटंन 19 वर्ष ेमुले िाधना ववद्यालय व आर.आर. सशदें ज्युघनअर कॉलेज हडपिर पुणे
548 आिाश सुननल िाळे बॉलबॅडममटंन 19 वर्ष ेमुले िाधना ववद्यालय व आर.आर. सशदें ज्युघनअर कॉलेज हडपिर पुणे
549 मशतल चदं्रिांत लोंढे बॉलबॅडममटंन 19 वर्ष ेमुली िाधना ववद्यालय व आर.आर. सशदें ज्युघनअर कॉलेज हडपिर पुणे
550 पायल संजय मशगंाडे बॉलबॅडममटंन 19 वर्ष ेमुली िाधना ववद्यालय व आर.आर. सशदें ज्युघनअर कॉलेज हडपिर पुणे
551 िाकीब शखे कॅरम 17 वर्ष े मुले िाववत्रीबाई फुले प्रशाला
552 पवधं फिशन िुिार्ष तायकवांदेा 19 वर्ष ेमुले सिबंायिेि कॉलेज पुणे 
553 अिथन घनतीन आपटे टेबल टेघनि 14 वर्ष ेमुले सिबंायिेि िेकंडरी स्कूल पुणे
554 आददत्य राजेंद्र सिलारे व्हॉलीबॉल 17 वर्ष ेमुले सिबंायोसिि स्कूल, पुणे
555 िार्थक िघतश कड व्हॉलीबॉल 17 वर्ष ेमुले सिबंायोसिि स्कूल, पुणे
556 प्रिन्न खेडकेर जलतरण 17 वर्ष ेमुले सिबंायोसिि स्कूल, पुणे
557 रुजुल राजेंद्र मोरे व्हॉलीबॉल 14 वर्ष ेमुली सिबंॉयसिि िेकंडरी स्कूल पुणे
558 शाश्वती आनंद िोिले मैदानी 17 वर्ष ेमुली सिहंगड इंक्ग्लश समडीयम िीटी स्कुल,कात्रज कोंढवा रोड पुणे
559 आयथन सिहं ठाकूर रायफल शुदटगं १४ वर्ष ेमुले सिहंगड क्स्प्रंगडले पक्ब्लक स्कूल, पुणे
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560 वरृ्षाली अशोक तरेेकर तायकवांदेा 19 वर्ष ेमुली सिहंगड क्स्प्रंगडले पक्ब्लक स्कूल, पुणे
561 मणृाल फकशोर वैद्य तायकवांदो 17 वर्ष ेमुली सिहंगड क्स्प्रंगडले स्कूल, आंबेगाव,पुणे
562 श्रीतजे मल्हारी जागडे तायकवांदो 14 वर्ष ेमुले सिहंगड क्स्प्रंगडले स्कूल, पुणे
563 शे्रया ववलाि इंगोले तायकवांदो 14 वर्ष ेमुली सिहंगड क्स्प्रंगडले स्कूल,आंबेगांव ,पुणे
564 ऋत्वीज मनोज िावडकेर  इन लाइन  १९ वर्षथ मुले सिहंगढ क्स्प्रंग डले पक्ब्लक स्कूल 
565 मेहेक िंतोर्ष शाह  इन लाइन  १४ वर्षथ मुली सिटी प्राइड स्कूल ,घनगडी ,पुणे 
566 तघनष्क राहुल िांड  कॉड   १४ वर्षथ मुली सिटी प्राइड स्कूल ,घनगडी ,पुणे 
567 तघनष्क राहुल िांड  कॉड   १४ वर्षथ मुली सिटी प्राइड स्कूल ,घनगडी ,पुणे 
568 िनश्री िंजय ढमढेरे बॅडसमटंन 19 वर्ष ेमुली सिम्बॉयसिि कॉलेज
569 तघनष्का मघनर्ष देशपांड े बॅडसमटंन 17 वर्ष ेमुली सिम्बॉयसिि िेकें डरी स्कुल पुणे 
570 प्रिाद राहूल परदेशी बॉकिींग 17 वर्ष ेमुले सिम्बॉयिीि कॉलेज ऑफ आटथि अॅण्ड िायन्ि, पुणे
571 राचधका तारक पारेख बास्केटबॉल 19 वर्ष ेमुली सिम्बॉिेि कॉलेज ऑफ आटथि  कॉलेज पुणे
572 प्रगती ववनोद गायकवाड कुस्ती फ्रीस्टाईल 14 मुली िी.ई.एि.प्रेरणा प्राय. स्कूल, घनगडी, पुणे
573 नम्रता िुघनल तायडे तायकवांदो 17 वर्ष ेमुली िुबोध ववद्यालय, चििंवड, पुणे
574 अखखलेश राजेश िोिले कम्पाऊंड 17 वर्ष ेमुले िुयथदत्त पब्लीक स्कुल पुणे
575 अपूवथ अतलु कुलकणी  इन लाइन  १४ वर्षथ मुले िेंट अडँ्रीव्हज हायस्कूल,पुणे  
576 अपूवथ अतलु कुलकणी  इन लाइन  १४ वर्षथ मुले िेंट अडँ्रीव्हज हायस्कूल,पुणे  
577 िाघनका प्रववण लालबेग रायफल शुदटगं १४ वर्ष ेमुली िेंट ॲन हायस्कूल, पुणे
578 िाघनका प्रववण लालबेग रायफल शुदटगं १४ वर्ष ेमुली िेंट ॲन हायस्कूल, पुणे
579 लावण्या िाळंुके हॉकी 17 वर्ष ेमुली िेंट ॲन्ि हायस्कूल, कँप, पुणे
580 वुरण आलोक शुकला नेटबॉल 17 वर्ष ेमुले िेंट उरिुला हायस्कुल, आकुडी-पुणे
581 सिया शटे्टी जलतरण 14 वर्ष ेमुली िेंट जोिेफ हाय स्कूल, पार्षाण, पुणे
582 वैष्णवी मोरे जलतरण 50 ब्रेस्ट स्रोक 17 वर्ष ेमुली िेंट जोिेफ हाय स्कूल, पार्षाण, पुणे
583 कु. रीिा िागर िोरडडया क्जम्नॅक्स्टक 17 वर्ष ेमुली िेंट जोिेफ हायस्कुल, पुणे(प्रर्म उवथररत 2015-16)

584 अक्जंकय महेंद्र िव्हाण रायफल शुदटगं १7 वर्ष ेमुले िेंट पॅरीकि िेकंडरी स्कुल,पुणे
585 केशव देवेंदर हंि बॉकिींग 17 वर्ष ेमुले िेंट पॅरीकि हायस्कुल ॲण्ड ज्युघनअर, कॉलेज,पुणे
586 तनया जोशी मैदानी 19 वर्ष ेमुली िेंट समराज कॉलेज फॉर गल्िथ 
587 कु.आस्र्ा रोशन जैन बास्केटबॉल 14 वर्ष ेमुली िेंट मॅरी स्कुल पुणे
588 कु.ईशानी श्रीघनवािन श्रीघनवािन बास्केटबॉल 14 वर्ष ेमुली िेंट मॅरी स्कुल पुणे
589 ददशा ददनेश ओिवाल आिथरी 19 वर्ष ेमुली िेंट मेरी कॉलेज कोरेगाव पाकथ  
590 िंस्कृती पवार बास्केटबॉल 17 वर्ष ेमुली िेंट मेरी स्कूल, पुणे
591 आददत्य अघनल िोरमले बेिबॉल 17 वर्ष ेमुले िेंट ववनिेंट हायस्कुल पुणे
592 पार्थ िुचधर राऊत फुटबॉल 14 वर्ष ेमुले िेंट क्व्हन्िेंट हाय स्कूल, पुणे
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593 ववआन ववनय मुरगूड फुटबॉल 14 वर्ष ेमुले िेंट क्व्हन्िेंट हाय स्कूल, पुणे
594 फँ्रकसलन रॉबीन नाझारेर् फुटबॉल 14 वर्ष ेमुले िेंट क्व्हन्िेंट हाय स्कूल, पुणे
595 करण िघतश मडके फुटबॉल 14 वर्ष ेमुले िेंट क्व्हन्िेंट हाय स्कूल, पुणे
596 वप्रयंका हेमंत लोढा तलवारबाजी 17 वर्ष ेमुली िेंट हलजन स्कुल पुणे
597 ररया टावरी जलतरण 19 वर्ष ेमुली िेंट हेलेना स्कूल, पुणे
598 ईला अमेय दाठे लॉन टेघनि 17 वर्ष ेमुली िेंट हेलेना स्कूल, पुणे
599 श्रघुतका िुनील क्षीरिागर  इन लाइन  ११ वर्षथ मुली िेंट हेलेनाझ हायस्कूल,पुणे  
600 श्रघुतका िुनील क्षीरिागर  इन लाइन  ११ वर्षथ मुली िेंट हेलेनाझ हायस्कूल,पुणे  
601 श्रघुतका िुनील क्षीरिागर  इन लाइन  ११ वर्षथ मुली िेंट हेलेनाझ हायस्कूल,पुणे  
602 रमोना रववद्र कोडकणी फुटबाल 17 वर्ष ेमुली िेट मेरी स्कुल कॅम्प पुणे
603 देववका अतलु राजवाडे फुटबाल 17 वर्ष ेमुली िेट मेरी स्कुल कॅम्प पुणे
604 अनुष्का कुणाल िाई फुटबाल 17 वर्ष ेमुली िेट मेरी स्कुल कॅम्प पुणे
605 ईशान धाडवे ज्युदो 14 वर्ष ेमुले िेट व्हीन्िेंट स्कूल
606 प्रेम राजू पाठाडे बेिबॉल 17 वर्ष ेमुले िेठ ज्योतीप्रिाद ववद्यालय, दौड पुणे
607 कसशश क्जतेंद्र परमार  कॉड   १९ वर्षथ मुले हिीग्ज हाय.व ज्य.ुकॉलेज, पुणे 
608 अघनकेत िंजय िौधरी बॉकिींग 17 वर्ष ेमुले हरीिाई क्व्ह.देिाई महाववद्यालय, पुणे
609 प्रघतक सिमाजी मांजरे कबड्डी 19 वर्ष ेमुले हुतात्मा राजगूरू महाववद्यालय, पुणे
610 कु.दटशा कमलेश िंितेी फफटा 17 वर्ष ेमुली हेलनि स्कुल, पुणे
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प्राववण्य/ सहभाग
िहिाग
द्ववतीय िांिीक
िहिाग 
िहिाग
क्व्दतीय 
प्रर्म 
िहिाग
क्व्दतीय
प्रर्म 
िहिाग
द्ववतीय   
प्रर्म 
ततृ्तीय
िहिाग
ततृीय
िहिाग 
रोड रेि क्व्दतीय 
 टाईम रायल प्रर्म  
ततृीय
िहिाग 
 उवथररत ततृीय )

 उवथररत ततृीय )

ततृीय  
ततृीय िांघिक
िहिाग 
िहिाग
ततृीय
क्व्दतीय वैयक्कतक 
िांघिक प्रर्म 
प्रर्म उवथररत 
प्रर्म 

             राष्ट्रीय शालेय  क्रीडा स्परे्धत प्राववण्य प्राप्त व सहभागी झालेले खेळाडू
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प्रर्म   
प्रर्म  
द्ववतीय  
द्ववतीय  
ततृीय 
िहिाग 
िहिाग
प्रथम
िहिाग
िहिाग 
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
प्रर्म  
द्ववतीय  
प्रर्म 
द्ववतीय   
प्रर्म 
प्रर्म 
टाईम रायल- क्व्दतीय 
क्व्दतीय 
प्रर्म
िहिाग
ततृीय 
िहिाग 
िहिाग 
िहिाग 
द्ववतीय िांिीक
िहिाग
द्ववतीय
िहिाग
िहिाग 
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प्रर्म
िहिाग
िहिाग
िहिाग 
िहिाग 
िांघिक ततृीय 
िहिाग
िहिाग
प्रर्म
िहिाग 
प्रर्म
प्रर्म 
क्व्दतीय 
प्रर्म
िहिाग 
प्रर्म 
िहिाग
प्रर्म 
ततृीय
ततृीय
ततृीय
िहिाग 
प्रर्म
क्व्दतीय 
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग 
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
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िहिाग 
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
प्रर्म
प्रर्म 
प्रर्म
प्रर्म
प्रर्म
प्रर्म
िांघिक ततृीय 
िहिाग 
िहिाग 
िहिाग 
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
ततृीय
िहिाग
िहिाग
ततृीय
ततृीय
िहिाग
िहिाग
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िहिाग
द्ववतीय
ततृीय
िहिाग
प्रर्म
िहिाग
ततृीय
ततृीय
ततृीय
िहिाग
िहिाग
िहिाग
द्ववतीय
ततृीय
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
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िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग 
िहिाग
िहिाग
प्रर्म  
द्ववतीय 
िहिाग
िहिाग
द्ववतीय  
िांघिक प्रर्म 
िहिाग 
ततृीय 
३००मी.प्रर्म 
५००मी.प्रर्म 
१०००मी प्रर्म 
िहिाग
ततृीय
ततृीय 
िहिाग 
ततृीय
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क्व्दतीय
िहिाग
िहिाग
ततृीय 
िहिाग
प्रर्म 
ततृीय 
उवणररत ततृीय
क्व्दतीय 
प्रर्म
प्रर्म
द्ववतीय
क्व्दतीय 
सहभाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
प्रर्म िांघिक 
िहिाग
प्रर्म िांघिक 
ततृीय वैयक्कतक 
प्रर्म िांघिक 
प्रर्म वैयक्कतक 
क्व्दतीय
िहिाग
िहिाग
 (ततृीय उवथररत)

प्रर्म
प्रर्म 
सहभाग
ततृीय 
द्ववतीय
िहिाग
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िहिाग 
प्रर्म 
क्व्दतीय
प्रर्म 
द्ववतीय
िहिाग
िहिाग 
क्व्दतीय वैयक्कतक 
िांघिक प्रर्म 
िहिाग
िांघिक प्रर्म 
प्रर्म 
प्रर्म 
ततृीय   
ततृीय    
प्रर्म 
िहिाग
िहिाग
प्रर्म 
प्रथम
प्रथम
प्रर्म 
प्रर्म 
द्ववतीय
प्रर्म 
सहभाग
िहिाग 
िहिाग 
िहिाग 
िहिाग 
िहिाग
ततृीय 
िहिाग
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प्रर्म 
िहिाग 
िहिाग
िहिाग 
ततृीय 
ततृीय 
ततृीय 
िहिाग
ततृीय 
प्रर्म 
प्रर्म
िहिाग
िहिाग 
ततृीय
िहिाग
िहिाग 
ततृीय 
िहिाग 
िहिाग 
प्रर्म
िहिाग
िहिाग 
प्रर्म 
िहिाग 
िहिाग
ततृीय
िहिाग 
50 मी -द्वीतीय
30मी ततृीय
रीकव्हथ)ओहरऑल -ततृीय
प्रर्म िांघिक
क्व्दतीय 
क्व्दतीय 
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प्रर्म िांघिक 
ततृीय
ततृीय
ततृीय
िहिाग 
द्ववतीय
द्ववतीय
प्रर्म 
प्रर्म 
िहिाग
प्रर्म
ततृीय
क्व्दतीय
प्रथम 
िहिाग
िहिाग
प्रर्म 
प्रर्म 
ततृीय 
िहिाग 
िहिाग 
ततृीय
िहिाग
ततृीय
द्ववतीय   
ततृीय  
प्रर्म 
िहिाग
प्रर्म 
प्रर्म  
प्रर्म  
िहिाग
ततृीय 
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िहिाग
िहिाग 
क्व्दतीय 
उवथररत प्रर्म  
प्रर्म 
ततृीय
ततृीय वैयक्कतक
प्रर्म
द्ववतीय
क्व्दतीय 
िहिाग
 द्ववतीय
 द्ववतीय
ततृीय 
ततृीय
प्रर्म 
प्रर्म
प्रर्म 
िांघिक प्रर्म 
ततृीय
प्रर्म
क्व्दतीय 
प्रर्म
क्व्दतीय
क्व्दतीय
िहिाग 
िहिाग 
प्रर्म
प्रर्म
प्रर्म
द्ववतीय वैय.

उवथररत प्रर्म  
िहिाग
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िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
ततृीय
ततृीय 
द्ववतीय   
द्ववतीय  
प्रर्म  
प्रर्म  
प्रर्म 
िहिाग 
िहिाग 
क्व्दतीय
क्व्दतीय
क्व्दतीय
प्रर्म
प्रर्म
िहिाग 
रोड रेि ततृीय 
द्ववतीय
प्रर्म िांघिक 
िहिाग
प्रर्म
िहिाग
िहिाग
िहिाग 
िहिाग 
िहिाग
ततृीय
प्रर्म
िहिाग
िहिाग
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िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
द्ववतीय िांिीक
ततृीय   
ततृीय  
ततृीय
प्रर्म 
प्रर्म 
क्व्दतीय 
िहिाग 
उवथररत प्रर्म 
प्रर्म उवथररत 
िहिाग 
ततृीय 
ततृीय
ततृीय
प्रर्म
वैय.ततृीय
िहिाग 
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
प्रर्म 
द्ववत्तीय 
िहिाग
िहिाग
िहिाग
ततृीय
िहिाग
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प्रर्म 
क्व्दतीय 
प्रर्म 
ततृ्तीय
प्रर्म 
ततृीय वैयक्कतक 
िांघिक प्रर्म 
क्व्दतीय 
क्व्दतीय वैयक्कतक
प्रर्म िांघिक
प्रर्म 
िहिाग 
प्रर्म 
प्रर्म 
प्रर्म 
प्रर्म 
िहिाग
प्रर्म
प्रर्म
प्रर्म
प्रर्म
प्रर्म
प्रर्म
प्रर्म
प्रर्म
िहिाग
प्रर्म 
क्व्दतीय 
िहिाग
िहिाग 
िहिाग
ततृीय
ततृीय
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द्ववतीय 
िहिाग 
िहिाग
िहिाग
िांघिक क्व्दतीय 
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िांघिक प्रर्म 
क्व्दतीय
क्व्दतीय
ततृीय
ततृीय रोड- 

ततृीय  टाईम रायल
प्रर्म
द्ववतीय
िहिाग
प्रर्म
िहिाग
ततृीय
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग 
िहिाग
िहिाग
क्व्दतीय
प्रर्म 
क्व्दतीय
िहिाग 
उवणररत ततृीय
ततृीय
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प्रर्म 
िहिाग
प्रर्म 
िहिाग
ततृीय 
प्रर्म 
क्व्दतीय 
प्रर्म 
ततृीय
प्रर्म 
प्रर्म 
प्रर्म 
प्रर्म 
प्रर्म 
िहिाग 
ततृ्तीय
क्व्दतीय
िहिाग
ततृीय
प्रर्म
रोड रेि ततृीय  
प्रर्म
प्रर्म
प्रर्म
प्रर्म
प्रथम
िहिाग
द्ववत्तीय 
िहिाग 
द्ववतीय
िहिाग
िहिाग
िहिाग
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िहिाग
िहिाग
द्ववतीय
प्रर्म
ततृीय
िहिाग
िहिाग
क्व्दतीय 
िहिाग
ततृीय
प्रर्म
ततृीय 
क्व्दतीय 
प्रर्म
िहिाग 
ततृ्तीय
प्रर्म 
प्रर्म 
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
द्ववतीय िांिीक
िहिाग 
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
प्रर्म िांघिक 
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क्व्दतीय
प्रर्म
प्रर्म
िहिाग
िहिाग 
िहिाग 
रोड रेि- प्रर्म 
 1000 क्व्दतीय 
िहिाग
प्रर्म 
प्रर्म 
िहिाग
ततृीय
िहिाग
द्ववतीय
रोड रेि- प्रर्म 
१००० मी.ततृीय 
ततृीय वैयक्कतक 
िांघिक प्रर्म 
िहिाग
िहिाग 
िहिाग
ततृीय   
(प्रर्म उवथररत) 

प्रर्म िांघिक 
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
प्रर्म 
िहिाग
िहिाग
िहिाग
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िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग 
रोडरेि प्रर्म 
प्रर्म
५००मी.क्व्दतीय 
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग
िहिाग 
ततृीय
िहिाग
िहिाग


