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क्रीडा लवभाग 

सवेाशलु्कावर ददिले्या व्यायामशाळाांिंी मालहती 

 

अ.

क्र. 

क्षते्री

य 

कायाा

. 

प्रभाग 

क्र. 

व्यायामशाळेिं ेनाव सांस्था/मांडळािं ेनाव लनयांलत्रत अलधका-

याांिं ेनाव व फोन 

नांबर 

लनयांलत्रत 

िंयावके्षकािं े नाव व 

फोन नांबर 

१ अ १० लवद्यानगर रामनगर व्यायामशाळा  इिेव्हन फेडस् स्िंोर्ास क्िब 

श्री रेणुसे सुलनि 

लिलिंक 
९८५०१३०७७० 

 श्री रांगराव कारांडे  

९८५०५८७१४२ 

 

२ अ १०  कै.सदालशव बलहरवाड े

व्यायामशाळा, शाहुनगर 

हनुमान स्िंोर्ास अॅकॅडमी, 

मोरेवस्ती लिंखिी 

३ अ १०  सांभाजीनगर व्यायामशाळा, 

सांभाजीनगर पिंिंवड 

साई शारदा मलहिा बिंतगर्, 

पिंिंवड 

४ अ १४  प्रबोधनकार ठाकरे 

व्यायामशाळा, मोहननगर, 

पिंिंवड 

अष्टलवनायक मलहिा प्रलतष्ठाण 

५ अ १४ कै.आकाश काळभोर व्या.शाळा 

आकुडी 

पहदसु्थान ररिायबि स्िंोर्ास 

क्िब 

६ अ १५ सालवलत्रबाई फुिे मलहिा 

व्यायामशाळा,से.नां.२५ लनगडी 

क्रॉस दफर् रे्लनस अकॅडमी 

लनगडी 

७ अ १५ छ.लशवाजी महाराज जितरण 

व्यायामशाळा  
नवनाथ लमत्र मांडळ 

८ अ १५ बाहूबिी व्यायाम शाळा, 

लनगडी प्रालधकरण  

साथी जी ए इनामदार स्िंोर्ास 

क्िब   

९ अ १५  कै.कैिास शांकरराव िंाांढारकर 

व्यायामशाळा, आकुडी 

श्री.तुळजामाता मलहिा 

बिंतगर् आकुडी 

१० अ १५  कै.सांजय काळे हले्थक्िब, 

लनगडी  

सांग्राम स्िंोर्ास क्िब, 

से.नां.२८,प्रालधकरण 

११ अ १५  स्वा.सावरकर व्यायामशाळा, 

से.नां.२६,लनगडी 

कॅिंस्र्ोन स्िंोर्ास अण्ड 

दफर्नेस लनगडी 

१२ अ  १९  राजे लशवछत्रिंती व्यायामशाळा 

उद्योगनगर, पिंिंवड 

उद्योगनगर मलहिा लवकासकें द्र 

१३ अ १९ सुदशाननगर मलहिा हले्थ क्िब श्रीधरनगर  युवा प्रलतष्ठाण 

 

१४ ब १६ कै रामभाऊ लभमाजी तरस  

व्यायामशाळा, दकवळे गावठाण 

श्री बािंदवे महाराज सेवा 

सांस्था मयाा.दकवळे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१५ ब १७ गुरूवया दादोजी कोंडदवे 

व्यायामशाळा , राजषी शाहू 

उद्यान लबजिीनगर 

लशवशक्ती मलहिा बिंतगर् 



व्यायामशाळा  

 

 

 

 

 

श्री कडूस अरूण 

८९७५७५१८९७ 

 

१६ ब १७ श्री.गणेश व्यायाम शाळा 

(मरळउद्यान) लबजिीनगर, 

पिंिंवड  

शांभुराजे मदाानी खेळ लवकास मांिं 

पिंिंवड 

१७ ब १७ छ.शाहू महाराज व्यायामशाळा, 

प्रेमिोक िंाका,पिंिंवड 

हनुमान स्िंोर्सा  अकॅडमी 

लिंखिी 

१८ ब १८ कै.तानाजी गावडे  व्यायामशाळा 

तानाजीनगर पिंिंवड 

अलजत स्वयांरोजगार सेवा सह. 

सांस्था 

१९ ब १८ कै.ददनकर गजाबा भोईर 

व्यायामशाळा मालणक कॉिनी  

उत्कषा लमत्रमांडळ 

२० ब १८ राजमाता लजजाऊ मलहिा  

व्यायामशाळा  काकड ेिंाका  , 

पिंिंवड 

काकडेिंाका  लमत्रमांडळ 

२१ ब १८ कै.बळवांत पिंिंवड े

व्यायामशाळा, पिंिंवड 

सांस्कृती मलहिा बिंतगर्, 

पिंिंवडगाव 

२२ क ८ सद्गुरूनगर व्यायामशाळा भोसरी  

श्री जगतािं अलनि 

९८८१५११५७२ 

 

२३ क ८ से.नां.२४ रे्लनस कोर्ा 

मैदानातीि क्िबहाऊस 

व्यायामशाळा 

स्िंाईनरोड,मोशी 

२४ क ९ डॉ.हडेगेवार क्रीडा सांकुि 

मासुळकर कॉिनी 

व्यायामशाळा,पिंिंरी  

श्री लशवाजी लमत्रमांडळ पिंिंरी 

२५ क ९ कै.आण्णासाहबे मगर तिाव 

व्यायामशाळा, नेहरूनगर 

न्यु भारत लवकास सोशि 

फाांऊडशेन नेहरूनगर 

२६ क ९ खराळवाडी (िुं)व्यायाम शाळा, कामगारनगर लमत्र मांडळ 

 

२७ क ९ खराळवाडी महिला व्यायाम 

शाळा,(बालभवन) 

खराळवाडी हपिंपरी श्री रेणुसे सुलनि 

लिलिंक 

९८५०१३०७७० 

 

 

२८ 
ड २५ 

पुनावळे गावठाण व्यायामशाळा 

बौध्द हविार शेजारी, 

पुनावळेगाव 

हकर्तीरत्न सेवा सिंघ पुनावळे 

गाव 

श्री लतकोणे गोरक्ष 

८९७५७६२४८९ 

२९ ड २६ कै.बाबूराव भाांड ेपिंिंळे लनिख 

व्यायाम शाळा  

ओम साई फौंडशेन 

३० ड २८ मुांजाबा िंौक व्यायामशाळा, 

पिंिंळे सौदागर 

गणेश लमत्र मांडळ, पिंिंळे 

सौदागर 

३१ ड २९  शेवांताबाई साधु कालशद 

व्यायामशाळा, पिंिंळे गुरव 

व्यायामशाळा 

स्वामी समथा लववेकानांद  

लमत्रमांडळ 

३२ ड २९ वैदवुस्ती व्यायामशाळा,पिंिंळे 

गुरव 

वैद ुसमाज प्रबोधन मांडळ, 

पिंिंळे गुरव 

३३ इ ५ सखुबाई गवळी उदयान मलहिा 

व्यायामशाळा गवळीनगर, 

सांस्कृती मलहिा स्वयां रोजगार 

सांस्था,भोसरी 

श्री.महाकाळ 

आत्माराम 



भोसरी  ८७६७८८४१५८ 

३४ इ  ७  िैं.लशवराम डोळस 

व्यायामशाळा,भोसरी 

डोळस तािीम व्यायाम 

मांडळ,भोसरी 

३५ इ  ७  भैरवनाथ व्यायामशाळा छ.लशवाजी महाराज तरूण 

लमत्र मांडळ भोसरी 

३६ इ  ७  कै.धोंलडबा उफा  गणिंत फुगे 

क्रीडा सांकुिातीि व्या.शाळा 

भोसरी ददघीरोड 

लशवराज मुद्रा प्रलतष्ठाण 

भोसरी 

३७ इ ०७  भोसरी तिाव (सहिकें द्र) 

व्यायामशाळा,भोसरी(बांद) 

मैत्री समाज लवकास सांस्था 

भोसरी 

३८ इ ७ कै.किंदवे लसताराम िोंढे 

व्यायामशाळा 

िोंढे तािीम लमत्र मांडळ 

३९ फ ११ िंोलिस वसाहत व्यायामशाळा 

,कृष्णानगर 
कै.गजानन म्हते्र ेप्रलतष्ठाण 

लिंखिी 

  

श्री िंवार सुभाष, 

८०८७७९४८०५ 

  

श्री िंवार सुभाष, 

८०८७७९४८०५ 

४० फ ११ सालवत्रीबाई फुिे प्राथ. 

शाळेतीि व्या.शाळा म्हते्रेवस्ती 

लिंखिी 

क्राांतीवीर शहीद भगतपसग 

प्रलतष्ठाण कृष्णानगर पिंिंवड  

४१ फ १३ कै.पबद ुमाधव ठाकरे (िुं) 

व्यायामशाळा यमुनानगर, 

लनगडी 

क्राांतीवीर लमत्र मांडळ 

यमुनानगर,लनगडी 

४२ फ १३ कै.लमनाताई ठाकरे मलहिा 

व्यायामशाळा यमुनानगर, 

लनगडी 

कुिस्वालमनी महासांघ 

यमुनानगर 

४३ फ १३ कै.मधुकर िंवळे व्यायामशाळा 

आण्णाभाऊ साठे  क्रीडाांगण, 

यमुनानगर 

हनुमान स्िंोर्ास अकॅडमी, 

मोरेवस्ती,लिंखिी 

४४ फ १३ कै.मधुकर िंवळे व्यायामशाळा 

राजनगर 

ओम साई प्रलतष्ठाण, 

यमुनानगर 

 

४५ ग २१ पिंिंरीनगर (कॅम्िं) 

व्यायामशाळा, पिंिंरी 

सुिंर लमत्र मांडळ, पिंिंरी कॅम्िं श्री कन्हरेे ददिंक 

९९२२०६८२४६ 

४६ ग २१ राजषी शाहू महाराज 

व्यायामशाळा (नवमहाराष्ट्र 

लवद्यािय)पिंिंरी 

मैत्री स्वांयरोजगार सेवा सांस्था 

पिंिंरीगाव 

४७ ग २१ कै.दशरथ नामदवे कािंसे 

व्यायाम शाळा,पिंिंरी 

मैत्री स्वांयरोजगार सेवा सांस्था 

पिंिंरीगाव 

४८ ह २० सांत तकुारामनगर व्यायाम 

शाळा,वल्ल्भनगर 

हनुमान स्िंोठास अकॅडमी 

हनुमान हले्थ क्िब, मोरेवस्ती 

लिंखिी 

 

 

श्रीम.साळवे जयश्री  

 ९८५०७६३६७१ 

 
४९ ह २० राजमाता लजजाऊ साांस्कृतीक 

भवन व्यायामशाळा(िुं),  सांत 

तुकारामनगर 

जयभारत लमत्र मांडळ 

साईनगरी सांत तकुारामनगर 

५० ह २० राजमार्ता हजजाऊ सािंसृ्कर्तीक 

भवन व्यायामशाळा (महिला) 
डॉ डी वाय िंार्ीि हॉलस्िंर्ि 

जवळ महशेनगर पिंिंरी 



५१ ह ३० फुगेवाडी व्या.शाळा फुगेवाडी जय महाराष्ट्र लमत्र मांडळ 

फुगेवाडी 

५२ ह ३२ मलहिा व्यायामशाळा, साांगवी मनोहारी मलहिा बिंतगर्, 

साांगवी 

५३ ह ३० साई शारदा मलहिा व्या.शाळा 

आयर्ीआय कासारवाडी 

अलभनव गगन स्िंोठास 

कासारवाडी 

                  

 

 

 

उिं आयुक्त (क्रीडा) 

   पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 
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