
                        पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका, पिंिंरी ४११ ०१८. 

  क्रीडा लवभाग  

    क्रीडा मदैान ेमालहती 

अ.

क्र. 

क्षते्रीय 

कायाा. 

प्रभाग 

क्र. 

मैदानािं ेनाव  . िंत्ता लिलिंकािं ेनाव 

व सिंंका  क्र. 

क्रीडा िंयावके्षकािं े

नाव व सिंंका  क्र 

१ अ १० कै.सदालिव बलहरवाड,े मैदान िाहूनगर पिंिंवड 

 

श्री. जाधव 

धनंजय, 

लिलिंक 

९३०७३८२६७२ 

श्रीम कारंड ेरंगराव  

९८५०५८७१४२ २ अ १४ मोहननगर स्केटींग मैदान मोहननगर,पिंिंवड 

३ अ १५ स्केटींग मैदान सावरकर उदयान से.नं.२६ गणेि तिाव 

प्रालधकरण लनगडी 

४ अ १५ मदनिाि पधग्रा मैदान, लनगडी से.नं.२५ लनगडी  

५ अ १५ कै.संजय काळे क्रीडांगण क्िब 

हाऊस  

से.नं.२८ लनगडी 

६ ब १८ महासाधू मोरया गोसावी क्रीडा 

संकुि 

केिवनगर, पिंिंवड    श्री कडूस अरूण 

८९७५७५१८९७ 
 

७ क २ गट क्र.७२/१जाधववाडी येथीि 

मैदान  

जाधववाडी,लिंखिी 

 

 

श्री जगतािं अलनि 

९८८१५११५७२ 

८ क ०८ संत ज्ञानशे्वर क्रीडा संकुि इंद्रायणीनगर, 

भोसरी 

९ क ०८ से.नं.९ मधीि बास्केटबॉि 

मैदान 

स्िंाईनरोड,मोिी 

१० क ०८ से.नं.१० मधीि हॉकी 

मैदान(मातीिंे)   

स्िंाईनरोड,मोिी 

११ 

 

क ०८ से.नं.४ मधीि मैदान  

(व्हॉिीबॉि,कबड्डी)    

स्िंाईनरोड,मोिी 

१२ क ०८ राष्ट्रीय खेळाडू कै.मारूती कंद 

स्केटींग ग्राउंड 

से.क्र.३,इ क्षेत्रीय 

कायााियामागे,भोसरी 

१३ क ०९ कै.अण्णासाहबे मगर स्टेलडयम नेहरूनगर,पिंिंरी 

१४ क ०९ फुटबॉि मैदान डॉ.हडेगेवार 

क्रीडा संकुि   

अजमेरा कॉिनी, 

पिंिंरी  

१५ क ०९ स्केटींग मैदान डॉ.हडेगेवार 

क्रीडा संकुि   

अजमेरा कॉिनी, 

पिंिंरी 

१६ ड २६ िेंठ क्र.३९ वाकड वेणूनगर 

येथीि मैदान (जॉपगग टॅ्रक) 

वेणुनगर वाकड 

प्रालधकरण  

श्री लतकोणे गोरक्ष 

८९७५७६२४८९ 

 

१७ ड २८ छत्रिंती लिवाजी महाराज 

मैदान िंरघळे कॉनार  

मनिंा 

िाळेसमोर,पिंिंळे 

सौदागर  

१८ इ ३ श्री वाघेश्वर क्रीडा संकुि िं-होिी श्री महाकाळ 

आत्माराम 

८७६७८८४१५८ 

१९ इ ७ भोसरी तळ्याजवळीि मैदान भोसरी 

२० इ ७ कै.िैं.धोंलडबा उफा  गणिंत फुगे 

क्रीडा संकुि (सेवा िुल्क 

तत्वावर िंािलवणेस ददिा)   

सॅण्डलवक कॉिनी, 

ददघी रोड,भोसरी 

२१ फ ११ स्वामी लववेकानंद क्रीडा संकुि कृष्णानगर, पिंिंवड   श्री िंवार सुभाष 

८०८७७९४८०५ २२ फ ११ से.क्र.१९ िरदनगर लिंखिी  

मैदान  (जॉपगग टॅ्रक)   

लिंखिी 



           
 

   

   
 

१  बहुउदिेीय मदैान े– दर िंत्रक  
 

   

   

 

अ.

क्र. 

आरक्षाणािंा तिंिीि 

सरावासाठी 

तािी 

 दर र.रु 

स्िंधसेाठी िंुणा ददवस  

स.१०.०० त ेसाय.ं५.०० 

कररता दर र.रू. 

अनामत र.रू. 

१ म.न.िंा िाळा व क्रीडा प्रबोलधनी लवनामुल्य लवनामुल्य लवनामुल्य 

२ खाजगी िाळा इ.१२वी िंयातिंे लवद्याथी २५ ३०० १००० 

३ वररष्ठ महालवद्यािय २५ ३०० २००० 

४ क्रीडा संघटना संस्था क्िब कंिंनी इतर २५ ३०० २००० 

५ वररष्ठ गटातीि राज्य राष्ट्रीय खेळाडू २५ ३०० १००० 
 

 

 

उप आय़ुक्त (क्रीडा) 

  पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

  पिंिंरी ४११०१८ 
 

२३ फ ११ िंंडीत दीनदयाळ  उिंाध्याय 

क्रीडा संकुि (मैदान,स्केटींग 

ररग,टेलनस कोटा) सीडीसी २  

िूंणाानगर,लिंखिी 

२४ फ १३ स्केटींग हॉि (िं.िूं.माधव 

गोळविकर तथा श्री गरुूजी 

स्केटींग हॉि) 

कै.प्रबोधनकार ठाकरे 

क्रीडा संकुि 

यमुनानगर, लनगडी 

२५ फ १३ कै.प्रबोधनकार ठाकरे क्रीडा संकुि यमुनानगर, लनगडी 

२६ ग २३ राजीव गांधी क्रीडा संकुि 

(वेंगसरकर अकॅडमीस 

भाडतेत्वावर ददिा) 

ग क्षेलत्रय 

कायााियासमोर, 

थेरगाव 

श्री कन्हरेे ददिंक 

९९२२०६८२४६ 

२७ ह २० भारतरत्न डॉ.बाबासाहबे 

आंबेडकर मैदान 

संत तकुारामनगर 

पिंिंरी 

श्रीम. साळवे 

जयश्री 

 ९८५०७६३६७१ 
 

२८ ह २० मेजर ध्यानिंंद हॉकी िंॉलिग्रास 

मैदान 

नेहरूनगर,पिंिंरी 

२९ ह ३२ िंीडब्लल्यूडी मैदान (स्केटींग, 

व्हॉिीबॉि), सांगवी 
PWD मैदान, सांगवी 

३० ह ३० कै तानाजी िांडगे क्रीडा 

संकुि 

ह  क्षेत्रीय कायाािया 

िेजारी कासारवाडी  

 


