
जिल्हा क्रीडा परिषद पुण ेव पपिंपिी पचिंचवड महानगिपाजिका आयोजित 

जिल्हास्ति शािये, मजहिा क्रीडा स्पर्ाा सन २०१७-१८ - स्पर्ाा वळेापत्रक 
 

अ.क्र. क्रीडा प्रकार वयोगट स्पर्ाा कालावर्ी आयोजक संस्थेचे नाव स्पर्ाा ठिकाण संपका  क्रमांक 

1 
सुब्रतो मुखजी कप 

फुटबॉल 

१७ वर्षे मुले 
ठि. 25.07.2017  पासून 
  

पपपंरी चचचंवड म.न.पा. 
डॉ. हेडगेवार क्रीडा संकुल, 

मासुळकर कॉलनी, पपपंरी 
श्री. कारंड ेआर पी, क्रीडा पया. 
मोबा. ९८५०५८७१४२ 

१४ वर्षे मुले 

१७ वर्षे मुली 

2 टेबल टेननस 

१४ वर्षे मुले ठि. 2.08.2017 

पपपंरी चचचंवड म.न.पा. संत ज्ञानेश्वर क्रीडा संकुल,भोसरी 
श्रीम. आशा ढवळे, क्रीडा 
पया.मोबा.९३७००७२७०२, 

९८२२९२४५४५ 

१४ वर्षे मुली ठि. 3.08.2017 

१७ वर्षे मुले ठि. 4.08.2017 

१७ वर्षे मुली ठि. 5.08.2017 

१९ वर्षे मुले ठि. 6.08.2017 

१९ वर्षे मुली ठि. 7.08.2017 

3 शालेय फुटबॉल १४,१७,१९, मुले व मुली 
ठि. 08.08.2017 ते  

पपपंरी चचचंवड म.न.पा. 
डॉ. हेडगेवार क्रीडा संकुल, 

मासुळकर कॉलनी, पपपंरी 
श्री. कारंड ेआर पी, क्रीडा पया. 
मोबा. ९८५०५८७१४२ ठि. 06.09.2017  

4 तायकवांिो 

१४ वर्षे मुले ठि. 8.08.2017  

पपपंरी चचचंवड म.न.पा. यमुनानगर स्केटींग हॉल, ननगडी 
श्री.भभसे ज्ञानिेव  

मोबा.7350141263 

१४ वर्षे मुली  ठि. 9.08.2017  

१७ वर्षे मुले   ठि. 10.08.2017 

१७ वर्षे मुली ठि. 11.08.2017  

१९ वर्षे मुले,मुली ठि. 12.08.2017 

5 कॅरम 

१९ वर्षे मुले ठि. 09.08.2017 

पपपंरी चचचंवड म.न.पा. 
बॉककसंग हॉल, कै.आण्णासो.मगर 

स्टेडडयम 

श्री.नंिककशोर फुगे, क्रीडा पया. 
मोबा. ९६८९८३८०२८ 

१९ वर्षे मुली ठि. 10.08.2017 

१७, १४ वर्षे मुले ठि. 11.08.2017  

१७, १४ वर्षे मुली ठि. 12.08.2017 

6 थ्रोबॉल 

१४ वर्षे मुले ठि. 18.08.2017 

पपपंरी चचचंवड म.न.पा. संत ज्ञानेश्वर क्रीडा संकुल,भोसरी 
श्रीम. आशा ढवळे, क्रीडा पया. 
मोबा. ९८२२९२४५४५ 

१७ वर्षे मुले ठि. 19.08.2017 

१९ वर्षे मुले ठि. 20.08.2017 

१४ वर्षे मुली ठि. 21.08.2017 

१७ वर्षे मुली ठि. 22.08.2017 



१९ वर्षे मुली ठि. 23.08.2017 

 

7 
कुस्ती फ्रीस्टाईल ग्रीको 
रोमन  

१४,१७ वर्षे मुले,मुली (फ्री 
स्टाईल) 

ठि. 22.08.2017 

पपपंरी चचचंवड म.न.पा. यमुनानगर स्केटींग हॉल, ननगडी 
श्री. अननल मगर, क्रीडा पया. 
मोबा.९४२१७२२२३५ १७,१९  वर्षे मुले व मुली 

(ग्रीको रोमन) 
ठि. 23.08.2017 

8 
मल्लखांब व  

रोप मल्लखांब 

१४,१७,१९ वर्षे  
मुले / मुली 

ठि. 22.08.2017 पपपंरी चचचंवड म.न.पा. ज्ञानप्रबोचर्नी पवद्या.ननगडी 

श्री. पवश्वास गेंगजे, क्रीडा पया. 
मो.बा.९८२२५७८५४२ 

श्री.तुर्षार भरगुड,े 

मोबा.९९२२३२७००४ 

9 हॅन्डबॉल 

१४ वर्षे मुली ठि. 26.08.2017 

पपपंरी चचचंवड म.न.पा. 
ठहिंसु्थान अन्टीबायोठटकस 

स्कूल,एच ए कॉलनी पपपंरी 

श्री ज्ञानिेव भभसे, क्रीडा पया. 
मोबा.७३५०१४१२६३  

१७  वर्षे मुली ठि. 27.08.2017 

१९  वर्षे मुली ठि. 28.08.2017 

१४  वर्षे मलेु ठि. 29.08.2017 

श्री.पवार मोबा. ९०१११०४१०४ १७  वर्षे मुले ठि. 30.08.2017 

१९  वर्षे मुले ठि. 31.08.2017 

10 तलवारबाजी 
१४,१७,१९ वर्षे मुले ठि. 28.08.2017 

पपपंरी चचचंवड म.न.पा. कासारवाडी मनपा प्राथ.शाळा 
श्रीम. जयश्री साळवी, क्रीडा पया. 
मोबा.९८५०७६३६७१ १४,१७,१९ वर्षे मुली ठि. 29.08.2017 

11 बॉल बॅडभमटंन 

१४  वर्षे मुले,मुली ठि.29.08.2017 

पपपंरी चचचंवड म.न.पा. अमतृा पवद्यालय ननगडी 

श्रीम. आशा ढवळे, क्रीडा पया. 
मोबा. ९८२२९२४५४५ १७ वर्षे मुले व मुली ठि.30.08.2017 

१९ वर्षे मुले व मुली ठि.31.08.2017 
श्री. शेखर कुलकणी मो.नं. 

९४२२५१०६०६ 

12 नेहरु कप हॉकी  
१७ वर्षे मुले ठि. 29.08.2017 

पपपंरी चचचंवड म.न.पा. हॉकी पॉभलग्रास मैिान,नेहरूनगर 
श्रीम. अननता केिारी, क्रीडा पया. 
मोबा.९३७०१७९६८४ 

१७ वर्षे मुली ठि. 30.08.2017 

१५ वर्षे मुले ठि. 31.08.2017 

13 बॉककसंग 
१४,१७,१९ वर्षे मुले ठि.29.08.2017 त े

पपपंरी चचचंवड म.न.पा. संत ज्ञानेश्वर क्रीडा संकुल,भोसरी 
श्री. पवश्वास गेंगजे, क्रीडा पया. 
मो.बा.९८२२५७८५४२ १७,१९ वर्षे मुली ठि.31.08.2017 

 

 



14 कक्रकेट 

१४ वर्षे मुले ठि.31.08.2017 पासून  

पपपंरी चचचंवड म.न.पा. 
कै. आण्णासो. मगर स्टेडडयम, 

नेहरूनगर, पपपंरी / मोरया संकुल 

श्री. राजू कोतवाल, क्रीडा पया. 
मोबा.९९२२५०२४१४ 

१७ वर्षे मुले ठि.6.09.2017 पासून  

१९ वर्षे मुले ठि.4.10.2017 पासून 

१७ वर्षे मुली ठि.10.09.2017 पासून  

१९ वर्षे मुली ठि.12.09.2017 पासून  

15 शालेय हॉकी 

१४ वर्षे मुले  ठि.1.09.2017 

पपपंरी चचचंवड म.न.पा.  हॉकी पॉभलग्रास मैिान,नेहरूनगर 
श्रीम. अननता केिारी, क्री.पया. 
नोबा.9370179684 

१७ वर्षे मुले ठि.2.09.2017 

१९ वर्षे मुले ठि.3.09.2017 

१४ वर्षे मुली ठि.4.09.2017 

१७ वर्षे मुली ठि.5.09.2017 

१९ वर्षे मुली ठि.6.09.2017 

16 
  

वेटभलक्टंग 

  

१७,१९ वर्षे मुले 

ठि. 01.09.2017 पपपंरी चचचंवड म.न.पा. 
कै. आण्णासो. मगर स्टेडडयम 

वेटभलक्टंग सेंटर, पपपंरी 

श्री.राजू कोतवाल, क्रीडा पया. 
मोबा.९९२२५०२४१४ 

१७,१९ वर्षे मुली 
 श्री राजू पाटोळे 

मोबा.८८८८८७३१२४ 

17 बास्केटबॉल 

१४ वर्षे मुले  ठि.4.09.2017 

पपपंरी चचचंवड म.न.पा.  
कमलनयन बजाज 

हायस्कूल,चचचंवड 

श्री. राजू कोतवाल, क्रीडा पया. 
मोबा.९९२२५०२४१४ 

१४ वर्षे मुली ठि.6.09.2017 

१७ वर्षे मुले ठि.7.09.2017 

१७ वर्षे मुली ठि.8.09.2017 
श्री. राजेंद्र महाजन  

मोबा.८०८७८१०११३ 
१९ वर्षे मुले ठि.9.09.2017 

१९ वर्षे मुली ठि.10.09.2017 

18 कजम्नॅकस्टकस १४,१७,१९ वर्षे मुले / मुली ठि. 5.09.2017 
ज्ञानप्रबोचर्नी 
पवद्या.ननगडी 

ज्ञानप्रबोचर्नी पवद्या.ननगडी 

श्रीम. आशा ढवळे, क्रीडा पया. 
मोबा. ९८२२९२४५४५ 

श्री. भगवान सोनवणे 

मोबा.९८२२८८०३४१ 

19 ज्युिो 
१४,१७,१९ वर्षे मुली ठि. 7.09.2017 

पपपंरी चचचंवड म.न.पा. 
मिनलाल चर्गं्रा बॅडभमटंन 

हॉल,ननगडी 
श्री. अननल मगर, क्रीडा पया. 
मोबा.९४२१७२२२३५ १४,१७,१९ वर्षे मुले ठि. 8.09.2017 

 

 



 

20 खो-खो 

१४ वर्षे मुले ठि. 7 व 8.10.2017. 

पपपंरी चचचंवड म.न.पा. 
सयाजीनाथ माध्य.पवद्यालय 

वडमुखवाडी 

श्री.भभसे ज्ञानिेव  

मोबा.7350141263 
१४ वर्षे मुली ठि.9 व 10.10.2017.  

१७ वर्षे मुली ठि. 11.10.2017 

१७ वर्षे मुले ठि. 12.10.2017 

श्री. गणेश पाटील 9773004546 १९ वर्षे मुली ठि. 13.10.2017 

१९ वर्षे मुले ठि. 14.10.2017 

21 ककक बॉककसंग 
१४,१७,१९ वर्षे मुले ठि.07 त े08.09.2017 

पपपंरी चचचंवड म.न.पा. संत ज्ञानेश्वर क्रीडा संकुल,भोसरी 
श्री. पवश्वास गेंगजे, क्रीडा पया. 

१४,१७,१९ वर्षे मुली ठि.09 त े10.09.2017 मो.बा.९८२२५७८५४२ 

22 
जलतरण,डायक्हंग, 

वॉटरपोलो 
१४,१७,१९वर्षे मुले/मुली ठि. 08.09.2017 

पपपंरी चचचंवड म.न.पा. जलतरणतलाव मोहननगर 
श्री. अशोक पटेकर,जलतरण पया. 

१९ वर्षे मुले ठि. 09.09.2017 मोबा.९५५२५३९८५२ 

23 बॅडभमटंन 

१४ वर्षे मुली ठि. 11.09.2017 

पपपंरी चचचंवड म.न.पा. संत ज्ञानेश्वर क्रीडा संकुल, भोसरी 
श्रीम. अननता केिारी, क्रीडा पया. 
मोबा.९३७०१७९६८४ 

१४ वर्षे मुले ठि. 12.09.2017 

१७ वर्षे मुली ठि. 13.09.2017 

१७ वर्षे मुले ठि. 14.09.2017 

१९ वर्षे मुली ठि. 15.09.2017 

१९ वर्षे मुले ठि. 16.09.2017 

24 शुठटगंबॉल 
१९ वर्षे मुले ठि. 15.09.2017 पपपंरी चचचंवड म.न.पा. कै. आण्णासो.मगर स्टेडडयम,  

नेहरूनगर, पपपंरी 
श्री. नंिककशोर फुगे, क्रीडा पया. 
मोबा.९६८९८३८०२८ १९ वर्षे मुली ठि. 16.09.2017    

25 योगासन 
१४,१७,१९ वर्षे मुली ठि. 16.09.2017 पपपंरी चचचंवड म.न.पा. ठिनियाळ माध्यभमक पवद्यालय, 

संत तुकारामनगर 

श्रीम.जयश्री साळवी, क्रीडा पया. 
मोबा.९८५०७६३६७१ १४,१७,१९ वर्षे मुले ठि. 17.09.2017   

26 
रोलर स्केटींग, 

 रोलर हॉकी 
११,१४,१७,१९ वर्षे मुली ठि. 16.09.2017 पपपंरी चचचंवड म.न.पा. 

यमुनानगर स्केटींग ररगं, ननगडी 
श्रीम.जयश्री साळवी, क्रीडा पया. 
मोबा.९८५०७६३६७१ ११,१४,१७,१९ वर्षे मुले ठि. 17.09.2017   

27 कराटे 
१४,१७,१९ वर्षे मुले ठि. 16.09.2017 

पपपंरी चचचंवड म.न.पा.   स्केटींगहॉल यमुनानगर ननगडी 
श्री. अशोक पटेकर, जल. पया. 
मोबा.९५५२५३९८५२ १४,१७,१९ वर्षे मुली ठि. 17.09.2017 

28 ्हॉलीबॉल 

१४ वर्षे मुले ठि. 15.09.2017 

पपपंरी चचचंवड म.न.पा. 
कै. आण्णासो.मगर स्टेडडयम,  

नेहरूनगर, पपपंरी 
श्री. नंिककशोर फुगे, क्रीडा पया. 
मोबा.९६८९८३८०२८ 

१४ वर्षे मुली ठि. 16.09.2017 

१७ वर्षे मुले ठि. 17.09.2017 

१७ वर्षे मुली ठि. 18.09.2017 

१९ वर्षे मुले व मुली ठि. 19.09.2017 



29 बुकध्िबळ 

१४ वर्षे मुले ठि. 18.09.2017 

पपपंरी चचचंवड म.न.पा. संत ज्ञानेश्वर क्रीडा संकुल, भोसरी 
श्री. नंिककशोर फुगे, क्रीडा पया. 
मोबा.९६८९८३८०२८ 

१७ वर्षे मुले ठि. 19.09.2017 

१९ वर्षे मुले ठि. 20.09.2017 

१४ वर्षे मुली ठि. 21.09.2017 

१७ वर्षे मुली ठि. 22.09.2017 

१९ वर्षे मुली ठि. 23.09.2017 

30 सायकभलगं रोडरेस  १४,१७,१९ वर्षे मुले, मुली  ठि. 21.09.2017 पपपंरी चचचंवड म.न.पा. 
गोिावरी ठहिंी माध्य 

पवद्यालय,चचचंवड 

श्री. सुभार्ष पवार, क्रीडा पया. 
मोबा.८०८७७९४८०५ 

 श्री. पपगंळे सर   

९८६०६१ ८४८६ 

31 सॉ्टबॉल 

१४ वर्षे मुले ठि. 22.09.2017 

पपपंरी चचचंवड म.न.पा. 
डॉ बाबासो. आंबेडकर क्रीडा 
संकुल,संत तुकारामनगर 

श्री.भभसे ज्ञानिेव  

मोबा.7350141263 

१४ वर्षे मुली ठि. 23.09.2017 

१७ वर्षे मुले, मुली ठि. 24.09.2017 

१९ वर्षे मुले, मुली ठि. 25.09.2017 

32 कबड्डी  

१७ वर्षे मुले 
ठि. 22.09.2017 व 

पपपंरी चचचंवड म.न.पा. 
मनपा कासारवाडी प्राथ. 

पवद्यालय 

श्रीम.जयश्री साळवी, क्रीडा पया. 
मोबा.९८५०७६३६७१ 

ठि.23.09.2017 

१९ वर्षे मुले ठि. 24.09.2017 

१४ वर्षे मुले 
ठि. 25.09.2017 व 

ठि.26.09.2017 

१४ वर्षे मुली ठि. 27.09.2017 

१७ /१९ वर्षे मुली 
ठि. 28.09.2017 व 

ठि. 29.09.2017 

33 बेसबॉल 

१४ वर्षे मुले ठि. 26.09.2017 

पपपंरी चचचंवड म.न.पा. 
डॉ बाबासो. आंबेडकर क्रीडा 
संकुल,संत तुकारामनगर 

श्री.भभसे ज्ञानिेव  

मोबा.7350141263 

१४ वर्षे मुली ठि. 27.09.2017 

१७ वर्षे मुले, मुली ठि. 28.09.2017 

१९ वर्षे मुले, मुली ठि. 29.09.2017 

34 लॉन टेननस 

१४ वर्षे मुले ठि. 26.09.2017 

पपपंरी चचचंवड म.न.पा. से.नं.२६ लॉन टेननस कोटा ननगडी 
श्री. अननल मगर, क्रीडा पया. 
मोबा.९४२१७२२२३५ 

१७,१९ वर्षे मुले ठि. 27.09.2017 

१४ वर्षे मुली ठि. 28.09.2017 

१७,१९ वर्षे मुली ठि. 29.09.2017 



 

 

35 
  र्नुपवाद्या (आचारी) 

१४,१७,१९ वर्षे मुली,मुले  

(इंडीयनराऊंड) 

१४,१७,१९ वर्षे मुली,मुले   

( कफटाराऊंड ) 

ठि. 27.09.2017 

ठि. 28.09.2017 
पपपंरी चचचंवड म.न.पा. 

ग्लोबल इंगल्श मेडडयम स्कूल 

चचचंवड 

श्रीम. अननता केिारी, क्रीडा पया. 
मोबा.९३७०१७९६८४ श्री. मोमीन 

सर मोबा.८८५६८९६७६४ 

36 वुशू १७,१९ वर्षे मुले, मुली ठि. 3.10.2017 पपपंरी चचचंवड म.न.पा. ज्ञानप्रबोचर्नी पवद्यालय ननगडी 
श्रीम.अननता केिारी, क्रीडा पया. 
मोबा.९३७०१७९६८४ 

37 
मैिानी स्पर्ाा  

१४,१७,१९ वर्षे मुले ठि. 4.10.2017 

पपपंरी चचचंवड म.न.पा. 
संत ज्ञानेश्वर क्रीडा संकुल, 

इंद्रायणीनगर, भोसरी 
श्री.पवश्वास गेंगजे, क्रीडा पया. 
मोबा.९८२२५७८५४२ 

१४,१७,१९ वर्षे मुली ठि. 5.10.2017 

सवागट मुले, मुली अंनतम ठि. 6.10.2017 

क्रॉसकंट्री १९ वर्षे मुले, मुली ठि. 7.10.2017 

38 स्कवॅश 
१४,१७,१९ वर्षे  
मुले, मुली 

ठि. 4.10.2017 पपपंरी चचचंवड म.न.पा. 
मनपा मोरवाडी 
स्कवॅशकोटा,पपपंरी 

श्री. अननल मगर, क्रीडा पया. 
मोबा.९४२१७२२२३५ 

39 नेटबॉल 

१४,१७,१९ वर्षे मुली ठि. 6.10.2017 

पपपंरी चचचंवड म.न.पा. सेंट उसुाला हायस्कुल, ननगडी 

श्री. सुभार्ष पवार, क्रीडा पया. 
मोबा.८०८७७९४८०५ 

१४,१७,१९ वर्षे मुले ठि. 7.10.2017 
श्री. सचचन ववले मोबा. 
9028094454 

40 शुठटगं ( नेमबाजी ) 

१४,१७,१९ वर्षे मुले ठि. 05.10.2017 

पपपंरी चचचंवड म.न.पा. 
कै. आण्णासो.मगर स्टेडडयम, 

रायफल शुठटगं सेंटर, नेहरूनगर, 

पपपंरी 

श्रीम.अननता केिारी, क्रीडा पया. 
मोबा.९३७०१७९६८४ १४,१७,१९ वर्षे मुली ठि. 06.10.2017 

 
 

 

स् पर्ाा मागादशाक स  चना   

१) मदैानी स्पर्ेसाठी िे चेस्ट निंबि आपल्या शाळेस ददि ेआहते, त्याप्रमाणे चेस्ट निंबि टाक न प्रवेजशका सादि किण् यात याव्यात. 

  २) विन गटािंच्या स्पर्ाांची विने स्पर्ेच्या ददवशी स् पर्ाा रठकाणी सकाळी ८.०० त े१०.०० या वेळेत होतीि. 

  ३) प्रवेश अिाावि शाळेचा फोन निंबि व सिंबिंजर्त क्रीडा जशक्षकािंचा मोबाईि निंबि व मिे आय.डी. नम द किावा. िेण ेकरून स्पर्ाा कायाक्रमात बदि झाल्यास  सिंपका  सार्न े  सुिभ होईि. 



                          ४) उपिोक्त कायाक्रमात बदि किण्याचे अजर्काि जिल्हा क्रीडा परिषद व पपिंपिी पचिंचवड महानगिपाजिका यािंनी िाख न ठेवि ेआहते. स्पर्िेा जनघण्याप वी  सिंयोिकािंशी सिंपका  सार्ावा. 

 

  ५) स्पर्ाा भाग्यपजत्रकेबाबत सिंबजर्त पयावेक्षकािंशी सिंपका  सार्ावा. 

                             ६) स्पर्ेसाठी आवश्यक असणािे क्रीडा साजहत्य, सिंिक्षक सार्णे सहभागी सिंघान ेआणण ेव वापिणे त्या त्या सिंघावि बिंर्नकािक िाजहि. 

                            ७) स्पर्चे्या रठकाणी जवजहत नमुन्यातीि खेळाड चे ओळखपत्र मुख्याध्यापक यािंचे प्रजत स्वाक्षिीत व खेळाड  फोटोसहीत असण ेअजनवाया आह.े 

                            ८) जिल्हास्ति शािेय क्रीडा स्पर्ेबाबत काही अडचणी असल्यास खािीि अजर्का-यािंशी सिंपका  सार्ावा. 

 

                                सही/सही/--             सही/सही/--  
      ( िज्जाक पानसिे )          ( जविय सिंतान )           ( योगशे कडुसकि ) 

     क्रीडा अजर्कािी    जिल् हा  क्रीडा अजर्कािी              सहाय्यक आयुक् त (क्रीडा)             

पपिंपिी पचिंचवड महानगिपाजिका, पुणे   पुणे           पपिंपिी पचिंचवड महानगिपाजिका,   

           पुणे                                                                                                                             पुणे  

 

 

प्रजत, 

मा. प्राचाया / मखु्याध्यापक, 

-------------------------------------------------, पपिंपिी पचिंचवड, पुणे 

 

 /- उपिोक्त स्पर्ाा कायाक्रमानुसाि आपल्या सिंस्थेच्या प्रवेजशका www.dsopune.com  या वेबसाईटवि Online Regestration नुसाि सादि 

किाव्यात, जवना अनुदाजनत खेळािंच्या प्रवेजशका बाबत बसाईटवि प्रजसध्दीस देण्यात येईि त्यानुसाि त्या खेळािंच्या प्रवेजशका   जस्वकािण्यात येतीि 

व स्पर्ेचा कायाक्रम िाजहि किण्यात येईि.  

 

http://www.dsopune.com/

