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क्षते्रीय 

कायाािय 

प्रभाग 

क्र. 

सलुवधाांिं ेनाव 

 

क्रीडा िंयावके्षक सांिंका, 

फोन नां. 

१ अ १० मोरवाडी स्क्वॅश कोर्ा श्री कारांडे रांगराव 

९८५०५८७१४२  
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रायफि शुर्ींग प्रलशक्षण कें द्र पिं.पिं.मनिंा 

मराठी/उदुा शाळा आकुडी 

३ अ १४ 
से.नां.२४ सांत तुकाराम महाराज व्यािंारी 

सांकुि,लनगडी यथेीि सांगीत अकादमी  

श्री कडूस अरूण 
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क्रीडा लवभाग कार्ाािय   
साईकृिंा कमर्शशयि कॉम्प्िेक्स,िंी.सी.एम.सी. 

लिल्डींग(३रा मजिा), के एस िी िंां्स कां िंनीसमोर, 
मुांिई िंुण ेरोड,खराळवाडी,पिंिंरी,िंुणे – ४११ ०१८ 
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सालवत्रािाई फुिे स्क्मारक इमारत, महात्मा फुिे 
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पिंिंरीनगर, पिंिंरी 

श्री कन्हरेे ददिंक 
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फ ११ 
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९ ह २० रे्िि रे्लनस कोर्ा – २  

सांत तुकारामनगर िॅडपमर्न इमारत 

श्रीम.साळवे जयश्री 
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माध्यलमक लवद्यािय, वल्िभनगर,पिंिंरी 
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ठरावक्र .४२१ 

दद. १८ /१/  

२०१४ अन्वय ेमांजरू 
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सुधाररत 

दर र .रू.  

ठरावक्र .४२१ 

दद. १८ /१/  

२०१४ अन्वय े

मांजूर दर र .रु.  
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तास दर 
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प्रतीददन, 
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८० ६० ३००० २२५० 
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- २५० - २२५० 
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