
      जिल्हा क्रीडा परिषद पणु ेव पपपिी पिंिंवड महानगिपाजिका आयोजित 

          जिल्हास्ति शािये, मजहिा क्रीडा स्पर्ाा सन २०१६-१७ - स्पर्ाा वेळापत्रक  
 

क्र. क्रीडा प्रकाि वयोगट स्पर्ाा कािावर्ी आयोिक ससं्थेिं ेनाव स्पर्ाा रिकाण सपंका  क्रमांक 

1 सुब्रतो मखुिी 

कप फुटबॉि 

१७ वष ेमिु े

१४ वष ेमिु े

१७ वष ेमिुी 

दि. 25.07.2016 ते  

दि. 06.08.2016      
पपपिी पिंिंवड म.न.पा. 

डॉ. हडेगवेाि क्रीडा सकुंि, 

मासळुकि कॉिनी, पपपिी 

श्री. अशोक पटेकि, क्रीडा पया. 

मोबा. ९५५२५३९८५२ 

2 बडॅपमटन 

१७ वष ेमिु े

१९ वष ेमिु े

१९ वष ेमिुी 

१७ वष ेमिुी 

१४ वष ेमिुी 

१४ वष ेमिु े

दि. 07.08.2016 

दि. 08.08.2016 

दि. 09.08.2016 

दि. 10.08.2016 

दि. 11.08.2016 

दि. 12.08.2016 

पपपिी पिंिंवड म.न.पा. 
सतं ज्ञानशे्वि क्रीडा सकुंि, 

इंद्रायणीनगि, भोसिी 

श्रीम. अजनता केदािी, क्रीडा पया. 

मोबा.९३७०१७९६८४ 

3 शािये फुटबॉि १४,१७,१९, मिु ेव मिुी 

दि. 08.08.2016 ते  

दि. 06.09.2016  

 

पपपिी पिंिंवड म.न.पा. 
डॉ. हडेगवेाि क्रीडा सकुंि, 

मासळुकि कॉिनी, पपपिी 

श्री. अशोक पटेकि, क्रीडा पया. 

मोबा. ९५५२५३९८५२ 

4 तायक्ादंो 

१४ वष ेमिु े

१४ वष ेमिुी 

१७ वष ेमिु े

१७ वष ेमिुी 

१९ वष ेमिु,े मिुी 

दि. 09.08.2016 

दि. 10.08.2016 

दि. 11.08.2016 

दि. 12.08.2016 

दि. 13.08.2016 

पपपिी पिंिंवड म.न.पा. यमनुानगि स्केटींग हॉि, जनगडी  
श्री.  जभस ेज्ञानदेव,  

मोबा. ७३५०१४१२६३ 

5 कॅिम 

१९ वष ेमिु े

१९ वष ेमिुी 

१४, १७ वष ेमिु े

१४, १७ वष ेमिुी 

दि. 09.08.2016 

दि. 10.08.2016 

दि. 11.08.2016 

दि. 12.08.2016 

पपपिी पिंिंवड म.न.पा. 
बॉपससग सेंटि, कै. आण्णासो. मगि 

स्टेजडयम, नहेरूनगि, पपपिी 

श्री.नदंककशोि फुग,े क्रीडा पया. 

मोबा. ९६८९८३८०२८ 

6 िंॉकबॉि  १९ वष ेमिु,े मिुी दि. 10.08.2016 सघंटना  
सतं ज्ञानशे्वि क्रीडा सकुंि, 

इंद्रायणीनगि, भोसिी 

श्रीम. आशा ढवळे, क्रीडा पया. 

मोबा. ९८२२९२४५४५ 

7 टेजनस 

व्हॉजिबॉि 

१७ वष ेमिु,े मिुी 

१९ वष ेमिु,े मिुी 

दि. 11.08.2016 

दि. 12.08.2016 
पपपिी पिंिंवड म.न.पा. 

सतं ज्ञानशे्वि क्रीडा सकुंि, 

इंद्रायणीनगि, भोसिी 

श्रीम. आशा ढवळे, क्रीडा पया. 

मोबा.९३७००७२७०२, 

९८२२९२४५४५ 

8 नहेरु कप हॉकी  

१७ वष ेमिु े

१७ वष ेमिुी 

१५ वष ेमिु े

दि. 18.08.2016 

दि. 19.08.2016 

दि. 20.08.2016 

पपपिी पिंिंवड म.न.पा. 
मिेि ध्यानिंदं हॉकी पॉिीग्रास 

मदैान, नहेरुनगि, पपपिी  

श्रीम. अजनता केदािी, 

क्रीडा पया. 

मोबा.९३७०१७९६८४ 



9 जिम्नजॅस्टसस 
१४,१७,१९ वष ेमिु े

व मिुी 

दि. 19.08.2016 

 
ज्ञानप्रबोजर्नी जवद्या.जनगडी ज्ञानप्रबोजर्नी जवद्या.जनगडी श्रीम. आशा ढवळे, क्रीडा पया. 

मोबा. ९८२२९२४५४५ 

श्री. भगवान सोनवण े

मोबा.९८२२८८०३४१ 

10 रिदजमक 

जिम्नजॅस्टसस 
१४,१७,१९ वष ेमिुी 

दि. 20.08.2016 

 
ज्ञानप्रबोजर्नी जवद्या.जनगडी ज्ञानप्रबोजर्नी जवद्या.जनगडी 

11 अकँ्रोबॅरटसस १९ वष ेमिु ेव मिुी दि. 21.08.2016 ज्ञानप्रबोजर्नी जवद्या.जनगडी ज्ञानप्रबोजर्नी जवद्या.जनगडी 

12 शािये हॉकी 
१४,१७,१९ वष ेमिु े 

१४,१७,१९ वष ेमिुी 

दि. 21 ते 23.08.2016 

दि. 24 ते 26.08.2016 
पपपिी पिंिंवड म.न.पा.  

मिेि ध्यानिंदं हॉकी पॉजिग्रास 

मदैान, नहेरुनगि, पपपिी 

श्रीम. अजनता केदािी, क्री.पया. 

९३७०१७९६८४ 

13 
कुस्ती 

फ्रीस् टाईि 

ग्रीको िोमन   

१४,१७ वष ेमिुे,मिुी फ्री.स्टा. 

१७,१९  वष ेमुि,ेमिुीफ्री,ग्रीको 

 

दि. 22.08.2016 

दि. 23.08.2016 

 

पपपिी पिंिंवड म.न.पा. यमनुानगि स्केटींग रिग,जनगडी 
श्री. अजनि मगि, क्रीडा पया. 

मोबा.९४२१७२२२३५ 

14 हनॅ्डबॉि 

१४ वष ेमिुी 

१७  वष ेमिुी 

१९  वष ेमिुी 

१४  वष ेमिु े

१७  वष ेमिु े

१९  वष ेमिु े

दि. 22.08.2016 

दि. 23.08.2016 

दि. 24.08.2016 

दि. 25.08.2016 

दि. 26.08.2016 

दि. 27.08.2016 

पपपिी पिंिंवड म.न.पा. 
पहदसु्थान ॲन्टीबॉयोटीसस स्कुि,  

एिं.ए. कॉिनी, पपपिी  

श्री.  जभस ेज्ञानदेव,  

मोबा. ७३५०१४१२६३ 

श्री. पवाि  

मोबा. ९०१११०४१०४ 

15 मल्िखाबं व 

िोप मल्िखाबं 

१४,१७,१९ वष ेमिु े

१४,१७,१९ वष ेमिुी 

दि. 23.08.2016 

 
ज्ञानप्रबोजर्नी जवद्या.जनगडी ज्ञानप्रबोजर्नी जवद्या.जनगडी 

श्री. जवश्वास गेंगि,े क्रीडा पया. 

मो.बा.९८२२५७८५४२ 

श्री.तषुाि भिगडेु, 

मोबा.९९२२३२७००४ 

16 टेबि टेजनस 

१४ वष ेमिु े

१७ वष ेमिु े

१९ वष ेमिु े

१४ वष ेमिुी 

१७ वष ेमिुी 

१९ वष ेमिुी 

दि. 23.08.2016 

दि. 24.08.2016 

दि. 25.08.2016 

दि. 26.08.2016 

दि. 27.08.2016 

दि. 28.08.2016 

पपपिी पिंिंवड म.न.पा. 
सतं ज्ञानशे्वि क्रीडा सकुंि, 

इंद्रायणीनगि, भोसिी 

 

 

श्रीम. आशा ढवळे, क्रीडा पया. 

मोबा.९३७००७२७०२, 

९८२२९२४५४५ 

 

 

17 कक्रकेट १४ वष ेमिु े
दि. 23.08.2016 

पासनु पपपिी पिंिंवड म.न.पा. 
कै. आण्णासो. मगि स्टेजडयम, 

नहेरूनगि, पपपिी / मोिया सकुंि 

श्री. िाि ूकोतवाि, क्रीडा पया. 

मोबा.९९२२५०२४१४ 

18 िंायक्ादंो 
१७ वष ेमिु ेव मिुी  

१९ वष ेमिु ेव मिुी 

दि. 25.08.2016 

दि. 26.08.2016 
पपपिी पिंिंवड म.न.पा. 

डॉ. हडेगवेाि क्रीडा सकुंि, 

मासळुकि कॉिनी, पपपिी 

श्री.  जभस ेज्ञानदेव,  

मोबा. ७३५०१४१२६३ 

 



19 तेंग-स-ुडो  १९ वष ेमिु,े मिुी दि. 25 ते 26.08.2016  सघंटना  
कै. आण्णासो. मगि स्टेजडयम, 

नहेरूनगि, पपपिी (बॉससींग हॉि) 

श्री. सुभाष पवाि, क्रीडा पया. 

मोबा.८०८७७९४८०५ 

 

20 वटेजिपटटग 

 

१७,१९ वष ेमिु े

१७,१९ वष ेमिुी 

 

दि. 30.08.2016 

 

पपपिी पिंिंवड म.न.पा. 

 

कै. आण्णासो. मगि स्टेजडयम 

वटेजिपटटग सेंटि, पपपिी 

 

श्री.िाि ूकोतवाि, क्रीडा पया. 

मोबा.९९२२५०२४१४ 

श्री िाि ुपाटोळे  

मोबा. ८८८८८७३१२४ 

21 
पॉविजिपटटग 

 

१९ वष ेमिु,े मिुी 

 

दि. 31.08.2016 

 

सघंटना  

 

कै. आण्णासो. मगि स्टेजडयम 

वटेजिपटटग सेंटि, पपपिी 

श्री.िाि ूकोतवाि, क्रीडा पया. 

मोबा.९९२२५०२४१४ 

22 डॉिबॉि 
१९ वष ेमिु े 

१९ वष ेमिुी 

दि. 30.08.2016 

दि. 31.08.2016 
पपपिी पिंिंवड म.न.पा. 

सतं ज्ञानशे्वि क्रीडा सकुंि, 

इंद्रायणीनगि, भोसिी 

श्रीम. आशा ढवळे, क्रीडा पया. 

मोबा.९३७००७२७०२, 

९८२२९२४५४५ 

23 तिवािबािी 
१४,१७,१९ वष ेमिुी 

१४,१७,१९ वष ेमिु े

दि. 30.08.2016 

दि. 31.08.2016 
पपपिी पिंिंवड म.न.पा. म.न.पा.कासािवाडी प्राथ. शाळा 

श्रीम. ियश्री साळवी, क्रीडा पया. 

मोबा.९८५०७६३६७१ 

24 फिोअि बॉि  १९ वष ेमिु,े मिुी 
दि. 30.08.2016 

दि. 31.08.2016 
सघंटना  

कै. आण्णासो. मगि स्टेजडयम, 

नहेरूनगि, पपपिी  

श्री.सभुाष पवाि, क्रीडा पया. 

मोबा.८०८७७९४८०५ 

 

25 बॉपससग 
१४,१७,१९ वष ेमिु े

१७,१९ वष ेमिुी 

दि. 30 ते 31.08.2016 

दि. 01 ते 02.09.2016 
पपपिी पिंिंवड म.न.पा. स्केटींग हॉि, यमनुानगि,जनगडी 

श्री. जवश्वास गेंगि,े क्रीडा पया. 

मोबा.९८२२५७८५४२ 

26 िम्पिोप 
१४,१७,१९ वष ेमिु े

१४,१७,१९ वष ेमिुी 

दि. 01.09.2016 

दि. 02.09.2016 
सघंटना  

कासािवाडी प्राथजमक शाळा, 

कासािवाडी  

श्रीम. ियश्री साळवी, क्रीडा पया. 

मोबा.९८५०७६३६७१ 

27 िगोिी  १९ वष ेमिु,े मिुी 
दि. 01.09.2016 

दि. 02.09.2016 

िी.िी.इंटिनशॅनि स्कुि / 

सघंटना 

डॉ.बाबासाहेब आबंडेकि क्रीडा 

संकुि, सतं तकुािाम नगि 

श्री.  जभस ेज्ञानदेव,  

मोबा. ७३५०१४१२६३ 

श्री शशाकं कुिकणी  

मोबा. ९८९००१२९९९ 

28 ज्यदुो 

१४,१७,१९ वष ेमिुी  

१४,१७ वष े मिु े

१९ वष े मिु े

दि. 01.09.2016 

दि. 02.09.2016 

दि. 03.09.2016 

पपपिी पिंिंवड म.न.पा. 
काशीबा   पशदे बडॅपमटन हॉि, 

पपपिी गाव  

श्री. अजनि मगि, क्रीडा पया. 

मोबा.९४२१७२२२३५ 

29 बॉि बडॅपमटन 

 

१७,१९ वष ेमिु ेव मिुी 

 

दि. 02.09.2016 

 
अमतृा जवद्यािय जनगडी अमतृा जवद्यािय, जनगडी 

श्रीम. आशा ढवळे, क्रीडा पया. 

मोबा. ९८२२९२४५४५  

श्री. शखेिकुिकणी 

मो.न.ं ९४२२५१०६०६ 



30 फुटबॉि टेजनस 
१७ वष ेमिु,े मिुी 

१९ वष ेमिु,े मिुी 
दि. 03.09.2016 पपपिी पिंिंवड म.न.पा. 

सतं ज्ञानशे्वि क्रीडा सकुंि, 

इंद्रायणीनगि, भोसिी 

श्रीम. आशा ढवळे, क्रीडा पया. 

मोबा.९३७००७२७०२ 

31 वशु ू १७,१९ वष ेमिु,े मिुी दि. 03.09.2016 पपपिी पिंिंवड म.न.पा. ज्ञानप्रबोजर्नी जवद्यािय जनगडी 
श्रीम.अजनता केदािी, क्रीडा पया. 

मोबा.९३७०१७९६८४ 

32 टेजनक्ॉईट १७, १९वष ेमिुी, मिु े दि. 03 ते 04.09.2016 अमतृा जवद्या.जनगडी  मदनिाि पर्ग्रा मदैान,जनगडी  

श्री. िाि ूकोतवाि, क्रीडा पया. 

मोबा.९९२२५०२४१४ 

श्री. शखेि कुिकणी 

मोबा.९४२२५१०६०६ 

33 कक्रकेट १७ वष ेमिु े
दि. 06.09.2016 पासनु  

 
पपपिी पिंिंवड म.न.पा. 

कै. आण्णासो. मगि स्टेजडयम, 

नहेरूनगि, पपपिी 

श्री. िाि ूकोतवाि, क्रीडा पया. 

मोबा.९९२२५०२४१४ 

श्रीमती ऐश्वयाा सािे 

मोबा. ९८२२४०८२८७ 

34 शरुटग 

( नमेबािी ) 

१४,१७,१९ वष ेमिु े

१४,१७,१९ वष ेमिुी 

 
दि. 06.09.2016 

दि. 07.09.2016 
 

 

पपपिी पिंिंवड म.न.पा. 

 

कै. आण्णासो.मगि स्टेजडयम, िायफि 

शरुटग सेंटि, नहेरूनगि, पपपिी 

 

श्रीम.अजनता केदािी, क्रीडा पया. 

मोबा.९३७०१७९६८४ 

 

35 
 िोिबॉि 

१४,१७,१९ वष ेमिु े

१४,१७,१९ वष ेमिुी 

 
दि. 06.09.2016 

दि. 07.09.2016 

एस.पी.एम.स्कुि जनगडी  

 

यमनुानगि स्केटींग हॉि,जनगडी 

 

श्री. नदंककशोि फुग,े क्रीडा पया. 

मोबा.९६८९८३८०२८  

श्री.इनामदाि ९०२८४९३०१४ 

36 व्हॉिीबॉि 

 

१४ वष ेमिु े

१७ वष ेमिु े

१४ व १७ वष ेमिुी 

१९ वष ेमिु ेव मिुी 

दि. 06.09.2016 

दि. 07.09.2016 

दि. 08.09.2016 

दि. 09.09.2016 

पपपिी पिंिंवड म.न.पा. 
कै. आण्णासो. मगि स्टेजडयम, 

नहेरूनगि, पपपिी 

श्री. नदंककशोि फुग,े क्रीडा पया. 

मोबा.९६८९८३८०२८ 

37 ककक बॉपससग 
१७,१९ वष ेमिु े

१७,१९ वष ेमिुी 

06 ते 07.09. 2016 

08 ते 09.09. 2016 
पपपिी पिंिंवड म.न.पा. 

सतं ज्ञानशे्वि क्रीडा सकुंि, 

इंद्रायणीनगि, भोसिी 

श्री. जवश्वास गेंगि,े क्रीडा पया. 

मो.बा.९८२२५७८५४२ 

38 
 थ्रोबॉि 

१४ वष ेमिु े

१७ वष ेमिु े

१९ वष ेमिु े

१४ वष ेमिुी 

१७ वष ेमिुी 

१९ वष ेमिुी 

दि. 06.09.2016 

दि. 07.09.2016 

दि. 08.09.2016 

दि. 09.09.2016 

दि. 10.09.2016 

दि. 11.09.2016 

पपपिी पिंिंवड म.न.पा. 
सतं ज्ञानशे्वि क्रीडा सकुंि, 

इंद्रायणीनगि, भोसिी 

श्रीम. आशा ढवळे, क्रीडा पया. 

मोबा.९३७००७२७०२ 

९८२२९२४५४५ 



39 
 

कफल्डआिंािी 

 

१९ वष ेमिु,े मिुी 

 

दि. 07.09.2016 

 

सेंट उसुािा हायस्कुि जनगडी 

 

सेंट उसुािा हायस्कुि, जनगडी 

 

श्रीम. अजनता केदािी, क्रीडा पया. 

मोबा.९३७०१७९६८४ 

श्री. सजिंन ववि े

मोबा.९०२८०९४४५४ 

40 कक्रकेट 

 

१९ वष ेमिुी 

१७ वष ेमिुी 

 

दि. 07.09.2016 

दि. 08.09.2016 

 

पपपिी पिंिंवड म.न.पा. 

 

कै. आण्णासो.मगि स्टेजडयम, 

नहेरूनगि, पपपिी / मोिया सकुंि 

 

श्री. िाि ूकोतवाि, क्रीडा पया. 

मोबा.९९२२५०२४१४ 

 

41 सॉटटबॉि 

१४ वष ेमिु े

१४ वष ेमिुी 

१७ वष ेमिु,े मिुी 

१९ वष ेमिु,े मिुी 

दि. 07.09.2016 

दि. 08.09.2016 

दि. 09.09.2016 

दि. 10.09.2016 

पपपिी पिंिंवड म.न.पा. 
डॉ. बाबासाहबे आबंडेकि क्रीडा 

संकुि, सतं तकुािानगि पपपिी 

श्री.  जभस ेज्ञानदेव,  

मोबा. ७३५०१४१२६३ 

42 
 

जसकई माशाि 

आटा 

१४ वष ेमिु े

१७,१९ वष ेमिु े  

१४ वष ेमिुी 

१७,१९ वष ेमिुी  

दि. 07.09.2016 

दि. 08.09.2016 

दि. 09.09.2016 

दि. 10.09.2016 

पपपिी पिंिंवड म.न.पा. यमनुानगि स्केटींग ग्राउंड, जनगडी  
श्री. अजनि मगि, क्रीडा पया. 

मोबा.९४२१७२२२३५ 

43 
 

िितिण 

डायपव्हग 

वॉटिपोिो 

१४,१७,१९वष ेमिु/े मिुी 

१९ वष ेमिु े

 

दि. 08.09.2016 

दि. 09.09.2016 

 

पपपिी पिंिंवड म.न.पा. िितिण तिाव, मोहन नगि पिंिंवड  
श्री. अशोक पटेकि,िितिण पया. 

मोबा.९५५२५३९८५२ 

44 िोपजस्कपपग 
१४,१७,१९ वष ेमिु े

१४,१७,१९ वष ेमिुी 

दि. 09.09.2016 

दि. 10.09.2016 
सघंटना  

कै. आण्णासो. मगि स्टेजडयम, 

नहेरूनगि, पपपिी (बॉससींग हॉि) 

श्रीम.ियश्री साळवी, क्रीडा पया. 

मोबा.९८५०७६३६७१ 

45 जसिबंम 

१४,१७,१९ वष ेमिु े

१४,१७,१९ वष ेमिुी 

 

दि. 10.09.2016 
दि. 11.09.2016 

 

 

सघंटना  िॉयि वल्डा स्कुि, पपपिी 

श्रीम.अजनता केदािी, क्रीडा पया. 

मोबा.९३७०१७९६८४ 

श्री.जविय टेपगुडे   

मोबा.८८८८६९७८८४ 

46 िोिि स्केरटग 
११, १४,१७,१९ वष ेमिुी 

११,१४,१७,१९ वष ेमिु े

दि. 10.09.2016 

दि. 11.09.2016 
सघंटना जवमान नगि स्केटींग रिक 

श्रीम.ियश्री साळवी, क्रीडा पया. 

मोबा.९८५०७६३६७१ 

47 बेसबॉि 

१४ वष ेमिु े

१४ वष ेमिुी 

१७ वष ेमिु,े मिुी 

१९ वष ेमिु,े मिुी 

दि. 11.09.2016 
दि. 12.09.2016 

दि. 13.09.2016 
दि. 14.09.2016 

पपपिी पिंिंवड म.न.पा. 
डॉ. बाबासाहबे आबंडेकि क्रीडा 

संकुि, सतं तकुािानगि, पपपिी 

श्री.  जभस ेज्ञानदेव,  

मोबा. ७३५०१४१२६३ 

48 कुडो 
१९ वष ेमिु े

१९ वष ेमिुी 

दि. 13.09.2016 
दि. 14.09.2016 

पपपिी पिंिंवड म.न.पा. काशीबा   पशदे बडॅपमटन हॉि पपपिी 
श्री. जवश्वास गेंगि,े क्रीडा पया. 

मोबा.९८२२५७८५४२ 

 



49 शरुटगबॉि 
१९ वष ेमिु े

१९ वष ेमिुी 

दि. 13.09.2016 
दि. 14.09.2016 

सघंटना 
कै. आण्णासो. मगि स्टेजडयम, 

नहेरूनगि, पपपिी 

श्री. नदंककशोि फुग,े क्रीडा पया. 

मोबा.९६८९८३८०२८ 

50 टे्रजडशनि 

िेसपिग 
१९ वष ेमिु,े मिुी दि. 14.09.2016 सघंटना  माध्य. जवदयािय थिेगाव  

श्री. अजनि मगि, क्रीडा पया. 

मोबा.९४२१७२२२३५ 

51 किाटे 
१४,१७,१९ वष ेमिु े

१४,१७,१९ वष ेमिुी 

दि. 16.09.2016 

दि. 17.09.2016 
पपपिी पिंिंवड म.न.पा.  स्केरटग हॉि यमनुानगि, जनगडी  

श्री. अशोकपटेकि, िि. पया. 

मोबा.९५५२५३९८५२ 

52 कबड्डी  

१४ वष ेमिुी 

१४ वष ेमिु े

१७ वष ेमिुी 

१७ वष ेमिु े

१९ वष ेमिुी 

१९ वष ेमिु े

दि. 16.09.2016 
दि. 17.09.2016 
दि. 18.09.2016 
दि. 19.09.2016 
दि. 20.09.2016 
दि. 21.09.2016 

पपपिी पिंिंवड म.न.पा. 
डॉ. बाबासाहबे आबंडेकि क्रीडा 

संकुि, सतं तकुािानगि, पपपिी 

श्रीम.ियश्री साळवी, क्रीडा पया. 

मोबा.९८५०७६३६७१ 

53 कुिाश  १९ वष ेमिु,े मिुी दि. 17.09.2016 सघंटना  एस.बी.पाटीि स्कुि,िावते 
श्री. अजनि मगि, क्रीडा पया. 

मोबा.९४२१७२२२३५ 

54 बडुो माशाि 

आटा  
१९ वष ेमिु,े मिुी 

 

दि. 19.09.2016 

 

 

सघंटना  
कै.मीनाताई िाकिे क्रीडा सकुंि, 

यमनुानगि, जनगडी 

श्री. अशोक पटेकि,िितिण पया. 

मोबा.९५५२५३९८५२ श्री.सिंय 

साळंुख े- सघंटना जिल्हा अध्यक्ष 

९०२८२३२६२३ 

55 बुजध्दबळ 

१४ वष ेमिु े

१७ वष ेमिु े

१९ वष ेमिु े

१४ वष ेमिुी 

१७ वष ेमिुी 

१९ वषमेिुी 

दि. 19.09.2016 

दि. 20.09.2016 

दि. 21.09.2016 

दि. 22.09.2016 

दि. 23.09.2016 

दि. 24.09.2016 

पपपिी पिंिंवड म.न.पा. 
सतं ज्ञानशे्वि क्रीडा सकुंि, 

इंद्रायणीनगि, भोसिी 

श्री. नदंककशोि फुग,े क्रीडा पया. 

मोबा.९६८९८३८०२८ 

56 सायकपिग 

िोडिेस  
१४,१७,१९ वष ेमिु,े मिुी  

दि. 20.09.2016 

 

गोदाविी पहदी जवद्यािय 

पिंिंवड / पपपिी पिंिंवड 

म.न.पा. 

गोदाविी पहदी जवद्यािय, पिंिंवड 

श्री. सुभाष पवाि, क्रीडा पया. 

मोबा. ८०८७७९४८०५ 

 श्री. पपगळे सि  

९८६०६१ ८४८६ 

57 िॉन टेजनस 

१४ वष ेमिु े

१७,१९ वष ेमिु े

१४ वष ेमिुी 

१७,१९ वष ेमिुी 

दि. 20.09.2016 

दि. 21.09.2016 

दि. 22.09.2016 

दि. 23.09.2016 

पपपिी पिंिंवड म.न.पा. स.ेन.ं२६, िॉनटेजनस कोटा, जनगडी 
श्री. अजनि मगि, क्रीडा पया. 

मोबा.९४२१७२२२३५ 

 



58 बास्केटबॉि 

१४ वष ेमिु,े मिुी 

१७ वष ेमिु,े मिुी 

१९ वष ेमिु,े मिुी 

 

दि. 21.09.2016 

दि. 22.09.2016 

दि. 23 ते 25.09.2016 

 

पपपिी पिंिंवड म.न.पा. कमिनयन बिाि हाय.पिंिंवड 

श्री. िाि ूकोतवाि, क्रीडा पया. 

मोबा.९९२२५०२४१४ 

श्री. िािेंद्र महािन  

मोबा.८०८७८१०११३ 

59 िोिि हॉकी १९ वष ेमिु े दि. 22.09.2016 पपपिी पिंिंवड म.न.पा. अिमिेा स्केरटग ग्राऊंड पपपिी 
श्रीम.अजनता केदािी, क्रीडा पया. 

मोबा.९३७०१७९६८४ 

60 वडुबॉि १९ वष ेमिु,े मिुी दि. 22.09.2016 पपपिी पिंिंवड म.न.पा. 
डॉ. हडेगवेाि क्रीडा सकुंि, 

मासळुकि कॉिनी, पपपिी 

श्री. अशोकपटेकि,िितिण पया. 

मोबा.९५५२५३९८५२ 

61 खो-खो 

१४ वष ेमिु े

१४ वष ेमिुी 

१७ वष ेमिुी 

१७ वष ेमिु े

१९ वष ेमिुी 

१९ वष ेमिु े

दि. 22 ते 23. 09.2016 

दि. 24 ते 25. 09.2016 

दि. 26.09.2016 

दि. 27.09.2016 

दि. 28.09.2016 

दि. 29.09.2016  

पपपिी पिंिंवड म.न.पा. 
कै. सदाजशव बजहिवाडे, क्रीडा संकुि, 

शाहुनगि 

श्री.  जभस ेज्ञानदेव,  

मोबा. ७३५०१४१२६३ 

श्री.गणशे पाटीि 

मोबा. ९७७३००४५४६ 

62 
 

थागंता माशाि 

आटा 

१४,१७,१९ वष ेमिु े

१४,१७,१९ वष ेमिुी 

दि. 23. 09.2016 

दि. 24. 09.2016 

 
सघंटना  

कै. आण्णासो. मगि स्टेजडयम, 

नहेरूनगि, पपपिी  

 

श्री. सभुाष पवाि, क्रीडा पया. 

मोबा.८०८७७९४८०५ 

श्री.मळेवण ेसि 

मोबा. ९८२२२१८८१६ 

63 नटेबॉि 

 

१४,१७,१९ वष ेमिुी 

१४,१७,१९ वष ेमिु े

 

दि. 24. 09.2016 

दि. 25. 09.2016 

 

पपपिी पिंिंवड म.न.पा. सेंट उसुािा हायस्कुि, जनगडी 

श्री. सुभाष पवाि, क्रीडा पया. 

मोबा.८०८७७९४८०५ 

श्री.  सजिंन ववि े

मोबा.९०२८०९४४५४ 

64 िीत सयनुडेो  १९ वष ेमिु,े मिुी 

 
दि. 25. 09.2016 

 

सघंटना  नतंि कळजवण्यात यईेि 
श्री.अशोक पटेकि,िितिण पया. 

मोबा.९५५२५३९८५२ 

65 स् स वशॅ १७,१९ वष ेमिु,े मिुी 

 
दि. 26. 09.2016 

 

सघंटना  
म.न.पा. मोिवाडी स् स वशॅ कोटा, 

पपपिी 

श्री. अजनि मगि, क्रीडा पया. 

मोबा.९४२१७२२२३५ 

66 िगंडी  १९ वष ेमिु,े मिुी दि. 26 ते 29.09.2016 सघंटना 
स्वामी जववकेानदं मदैान, कृष्णानगि, 

ससेटि १८, जिंखिी प्रभाग ४.  

श्री. नदंककशोि फुग,े क्रीडा पया. 

मोबा.९६८९८३८०२८ 

67 कक्रकेट १९ वष ेमिु े दि. 26.09.2016 पासनु  पपपिी पिंिंवड म.न.पा. 
कै. आण्णासो.मगि स्टेजडयम, 

नहेरूनगि, पपपिी 

श्री. िाि ूकोतवाि, क्रीडा पया. 

मोबा.९९२२५०२४१४ 

श्रीमती ऐश्वयाा सािे 

मोबा. ९८२२४०८२८७ 



68 र्नरु्ववद्या 

(आिंािी) 

१४,१७,१९ वष ेमिुी,मिु े

    ( इंडीयनिाऊंड ) 

१४,१७,१९ वष ेमिुी,मिु े

  ( कफटािाऊंड ) 

दि. 27.09.2016 

 

दि. 28.09.2016 
पपपिी पिंिंवड म.न.पा. ग्िोबि इं.म.ेस्कुि, पिंिंवड 

श्रीम. अजनता केदािी, क्रीडा पया. 

मोबा.९३७०१७९६८४ 

श्री. मोमीन सि 

मोबा.८८५६८९६७६४ 

69 
हाफककडो 

बॉससींग  
१९ वष ेमिु,े मिुी 

दि. 27.09.2016 

दि. 28.09.2016 

सघंटना  काशीबा   पशदे बडॅपमटन हॉि पपपिी 
श्री. जवश्वास गेंगि,ेक्रीडा पया 

मोबा.९८२२५७८५४२ 

70 िस्सीखिें 
१७,१९ वष ेमिुी 

१७,१९ वष ेमिु े

दि. 29.09.2016 

दि. 30.09.2016 
सघंटना 

डॉ. बाबासाहबे आबंडेकि क्रीडा 

संकुि, सतं तकुािानगि, पपपिी 

श्री.  जभस ेज्ञानदेव,  

मोबा. ७३५०१४१२६३ 

71 सपेकॅ टकािॉ १९ वष ेमिु,े मिुी दि. 30.09.2016 सघंटना 
सतं ज्ञानशे्वि क्रीडा सकुंि, 

इंद्रायणीनगि, भोसिी 

श्री.नदंककशोि फुग,े क्रीडा पया. 

मोबा.९६८९८३८०२८ 

श्री.अजवनाश दरु्ािे 

मो.न.ं 9422033047 

72 
 

अष्ट ेडू आखाडा  

 

 

१९ वष ेमिु,े मिुी 

 

 
दि. 01.10.2016 

 

 

सघंटना  

 

थिेगाव माध्यमीक जवदयािय,थिेगाव 
श्री.  अनीि मगि, क्रीडा पया. 

मोबा.९४२१७२२२३५ 

73 जपकि बॉि 
१९ वष ेमिु े

१९ वष ेमिुी 

दि. 01.10.2016 

दि. 02.10.2016 
सघंटना िॉयि वल्डा स्कुि, पपपिी 

श्री. सुभाष पवाि, क्रीडा पया. 

मोबा.८०८७७९४८०५ 

श्री. सजिंन ववि े

मोबा.९०२८०९४४५४ 

74 योगासन 
१४,१७,१९ वष ेमिुी 

१४,१७,१९ वष ेमिु े

दि. 01.10.2016 

दि. 02.10.2016 
पपपिी पिंिंवड म.न.पा. 

कदनदयाि माध्य.जवदयािय सतं 

तकुािामनगि, पपपिी 

श्रीम.ियश्री साळवी, क्रीडा पया. 

मोबा.९८५०७६३६७१ 

 

75 
सॉटट टेजनस 

 

१७,१९ वष ेमिु,े मिुी 

 

दि. 03.10.2016 
 

सघंटना  

 
काशीबा   पशदे बडॅपमटन हॉि पपपिी 

श्री.  अनीि मगि, क्रीडा पया. 

मोबा.९४२१७२२२३५ 

76 िग्बी  १७, १९ वष ेमिु,े मिुी दि. 03.10.2016 

सघंटना  

 

स्वामी जववकेानदं मदैान, कृष्णानगि, 

ससेटि १८, जिंखिी प्रभाग ४. 

श्री. नदंककशोि फुग,े क्रीडा पया. 

मोबा.९६८९८३८०२८ 

77 स्पोटा डान्स   १९ वष ेमिु,े मिुी 

दि. 04.10.2016 
दि. 05.10.2016 
 

सघंटना  
कै. आण्णासो. मगि स्टेजडयम, 

नहेरूनगि, पपपिी (बॉससींग हॉि) 

श्रीम.ियश्री साळवी, क्रीडा पया. 

मोबा.९८५०७६३६७१ 

 



78 मदैानी स् पर्ाा  

१४,१७,१९ वष ेमिु े

१४,१७,१९ वष ेमिुी 

सवागट मिु,े मिुी अजंतम 

दि. 04.10.2016 
दि. 05.10.2016 
दि. 06.10.2016 

पपपिी पिंिंवड म.न.पा. 
सतं ज्ञानशे्वि क्रीडा सकुंि, 

इंद्रायणीनगि, भोसिी 

श्री.जवश्वास गेंगि,े क्रीडा पया. 

मोबा.९८२२५७८५४२ 

79 क्रॉसकंट्री १९ वष ेमिु ेव मिुी दि. 07.10.2016 पपपिी पिंिंवड म.न.पा. 
सतं ज्ञानशे्वि क्रीडा सकुंि, 

इंद्रायणीनगि, भोसिी 

श्री.जवश्वास गेंगि,े क्रीडा पया. 

मोबा.९८२२५७८५४२ 

80 स्पीडबॉि  १९ वष ेमिु,े मिुी दि. 16.10.2016 सघंटना  स्थळ नतंि कळजवण्यात यईेि 
श्रीम.अजनता केदािी, क्रीडा पया. 

मोबा.९३७०१७९६८४ 

81 म्युजिकि िंअेि १९ वष ेमिु,े मिुी दि. 18 ते 19.10. 2016 सघंटना   
कै. आण्णासो. मगि स्टेजडयम, 

नहेरूनगि, पपपिी 

श्रीम.ियश्री साळवी, क्रीडा पया. 

मोबा.९८५०७६३६७१ 

82 कयाककग व 

कनोईंग 

१९ वष ेमिु े

१९ वष ेमिुी 

दि. 02.11.2016 

दि. 03.11.2016 
पपपिी पिंिंवड म.न.पा. बोट सिब, थिेगावं 

श्री.जवश्वास गेंगि,े क्रीडा पया. 

मोबा.९८२२५७८५४२ 

83 सेपिग १९ वष ेमिु,े मिुी नतंि कळजवण्यात यईेि सघंटना  बोट सिब, बडंगाडान पणु े
श्री.नदंककशोि फुग,े क्रीडा पया. 

मोबा.९६८९८३८०२८ 

84 माटेँससबॉि 

कक्रकेट  
१९ वष ेमिु,े मिुी नतंि कळजवण्यात यईेि सघंटना  स्थळ नतंि कळजवण्यात यईेि 

श्री.िाि ूकोतवाि, क्रीडा पया. 

मोबा.९९२२५०२४१४ 

85 पेंटॅसय ु १९ वष ेमिु,े मिुी नतंि कळजवण्यात यईेि सघंटना  स्थळ नतंि कळजवण्यात यईेि 
श्री.िाि ूकोतवाि, क्रीडा पया. 

मोबा.९९२२५०२४१४ 86 टेजनसबॉि 

कक्रकेट 
१७,१९ वष ेमिु,े मिुी नतंि कळजवण्यात यईेि सघंटना  स्थळ नतंि कळजवण्यात यईेि 

स् पर्ाा मागादशाक स ूिंना  

१) मैदानी स्पर्सेािी ि ेिंसे्ट नबंि आपल्या शाळेस कदि ेआहते, त्याप्रमाण ेिंसे्ट नबंि टाकून प्रवजेशका सादि किण् यात याव्यात. 

  २) विन गटांच्या स्पर्ाांिंी विन ेस्पर्चे्या कदवशी स् पर्ाा रिकाणी सकाळी ८.०० त े१०.०० या वळेेत होतीि. 

  ३) प्रवशे अिाावि शाळेिंा फोन नबंि व सबंजंर्त क्रीडा जशक्षकािंंा मोबाईि नबंि व मेि आय.डी. नमदू किावा. िणे ेकरून स्पर्ाा कायाक्रमात बदि िाल्यास  सपंका  सार्न े सुिभ होईि. 

                          ४) उपिोक्त कायाक्रमात बदि किण्यािं ेअजर्काि जिल्हा क्रीडा परिषद व पपपिी पिंिंवड महानगिपाजिका यानंी िाखनू िेविे आहते. स्पर्ेिा जनघण्यापवूी  सयंोिकाशंी सपंका  सार्ावा. 

  ५) स्पर्ाा भाग्यपजत्रकेबाबत सबंजर्त पयावके्षकाशंी सपंका  सार्ावा. 

                             ६) स्पर्सेािी आवश्यक असणािे क्रीडा साजहत्य, आवश्यक गणवशे, सिंक्षक सार्ण ेसहभागी सघंान ेआणण ेव वापिण ेत्या त्या सघंावि बरं्नकािक िाजहि. 

                            ७) स्पर्ेच्या रिकाणी जवजहत नमनु्यातीि खळेाडूिं ेओळखपत्र मखु्याध्यापक यािंं ेप्रजत स्वाक्षिीत व खळेाडू फोटोसहीत असण ेअजनवाया आहे. 

                                                         

               ( िज्जाक पानसिे )                               ( जविय सतंान )      

                 क्रीडा अजर्कािी                    जिल् हा क्रीडा अजर्कािी,           

पपपिी पिंिंवड महानगिपाजिका,पणु े                                                                                                पुण े  
 


