
ना�शक महानगरपा�लका, ना�शक 
सावर्ज�नक बांधकाम �वभाग, 

नागर� सु�वधा क�द्र अंतगर्त तातडीचे �न�वदा फॉमर् 
 
 
 

कामाचे नांव  :- नवीन ना�शक �वभागातील प्रभाग क्र . 48 मधील कामठवाडा  
येथील घरपट्टी कायार्लयास नागर� सु�वधा क�द्र अंतगर्त सु�वधा 
पुर�वण.े 

 
कामाची मुदत    :-  15 �दवस 
 
फुटकळ �न�वदा फॉमर्  :-  �दनांक 01/04/2017 ते 03/04/2017 
�मळण्याची ता�रख 

 
 फुटकळ �न�वदा फॉमर् �फ :-  500/- (मनपा खिजना �वभाग येथे भरावी) 
 
 फुटकळ �न�वदा फॉमर् 

�मळण्याचे �ठकाण  :-  सावर्. बांधकाम �वभाग (मुख्यालय) 
     राजीव गांधी भवन, ना�शक 
 
 
फुटकळ �न�वदा फॉमर्  :- �दनांक 06/04/2017 दुपार� 3.00 वाजेपय�त 
िस्वकारण्याची ता�रख   
 

   Sd/- 
   कायर्कार� अ�भयंता, 
सावर्ज�नक बांधकाम �वभाग, 

ना�शक महानगरपा�लका, ना�शक 
 

 
 



ना�शक महानगरपा�लका, ना�शक 
सावर्ज�नक बांधकाम �वभाग, 

नागर� सु�वधा क�द्र अंतगर्त तातडीचे �न�वदा फॉमर् 
 
 
 

कामाचे नांव :- नवीन ना�शक �वभागातील प्रभाग क्र . 51 मधील अंबड घरपट्टी 
कायार्लयास नागर� सु�वधा क�द्र अंतगर्त सु�वधा पुर�वण.े 

 
कामाची मुदत    :-  15 �दवस 
 
फुटकळ �न�वदा फॉमर्  :-  �दनांक 01/04/2017 ते 03/04/2017 
�मळण्याची ता�रख 

 
 फुटकळ �न�वदा फॉमर् �फ :-  500/- (मनपा खिजना �वभाग येथे भरावी) 
 
 फुटकळ �न�वदा फॉमर् 

�मळण्याचे �ठकाण  :-  सावर्. बांधकाम �वभाग (मुख्यालय) 
     राजीव गांधी भवन, ना�शक 
 
 
फुटकळ �न�वदा फॉमर्  :- �दनांक 06/04/2017 दुपार� 3.00 वाजेपय�त 
िस्वकारण्याची ता�रख   
 

   Sd/- 
   कायर्कार� अ�भयंता, 
सावर्ज�नक बांधकाम �वभाग, 

ना�शक महानगरपा�लका, ना�शक 
 

 
 
 

  



 
 

ना�शक महानगरपा�लका, ना�शक 
सावर्ज�नक बांधकाम �वभाग, 

नागर� सु�वधा क�द्र अंतगर्त तातडीचे �न�वदा फॉमर् 
 
 
 

कामाचे नांव :- नवीन ना�शक �वभा गातील प्रभाग क्र . 52 मधील पाथड�गांव 
घरपट्टी कायार्लयास  नागर� सु�वधा क�द्र अंतगर्त सु�वधा 
पुर�वण.े 

 
कामाची मुदत    :-  15 �दवस 
 
फुटकळ �न�वदा फॉमर्  :-  �दनांक 01/04/2017 ते 03/04/2017 
�मळण्याची ता�रख 

 
 फुटकळ �न�वदा फॉमर् �फ :-  500/ (मनपा खिजना �वभाग येथे भरावी) 
 
 फुटकळ �न�वदा फॉमर् 

�मळण्याचे �ठकाण  :-  सावर्. बांधकाम �वभाग (मुख्यालय) 
     राजीव गांधी भवन, ना�शक 
 
 
फुटकळ �न�वदा फॉमर्  :- �दनांक 06/04/2017 दुपार� 3.00 वाजेपय�त 
िस्वकारण्याची ता�रख   
 

                                                    Sd/- 
                                               कायर्कार� अ�भयंता, 

  सावर्ज�नक बांधकाम �वभाग, 
ना�शक महानगरपा�लका, ना�शक 

 



 

ना�शक महानगरपा�लका, ना�शक 
सावर्ज�नक बांधकाम �वभाग, 

नागर� सु�वधा क�द्र अंतगर्त तातडीचे �न�वदा फॉमर् 
 
 

कामाचे नांव :- ना�शकरोड �वभागातील चेहडी येथील घरपट्टी का यार्लयास नागर� 
सु�वधा क�द्रासाठ� काऊंटर करुन फ�नर्चर करणे. 

  
कामाची मुदत    :-  15 �दवस 
 
फुटकळ �न�वदा फॉमर्  :-  �दनांक 01/04/2017 ते 03/04/2017 
�मळण्याची ता�रख 

 
 फुटकळ �न�वदा फॉमर् �फ :-  500/- (मनपा खिजना �वभाग येथे भरावी) 
 
 फुटकळ �न�वदा फॉमर् 

�मळण्याचे �ठकाण  :-  सावर्. बांधकाम �वभाग (मुख्यालय) 
     राजीव गांधी भवन, ना�शक 
 
 
फुटकळ �न�वदा फॉमर्  :- �दनांक 06/04/2017 दुपार� 3.00 वाजेपय�त 
िस्वकारण्याची ता�रख   
 

   Sd/- 
   कायर्कार� अ�भयंता, 
सावर्ज�नक बांधकाम �वभाग, 

ना�शक महानगरपा�लका, ना�शक 

 

   
 

   
   
   



 
 
 

ना�शक महानगरपा�लका, ना�शक 
सावर्ज�नक बांधकाम �वभाग, 

नागर� सु�वधा क�द्र अंतगर्त तातडीचे �न�वदा फॉमर् 
 
 
 

कामाचे नांव  :- ना�शक पिश्चम �वभागातील महात्मा नगर पाण्याच्या टाक� 
शेजार�ल लोकसु�वधा क�द्राचे दुरुस्ती करुन नुतनीकरण करण े

 
कामाची मुदत    :-  15 �दवस 
 
फुटकळ �न�वदा फॉमर्  :-  �दनांक 01/04/2017 ते 03/04/2017 
�मळण्याची ता�रख 

 
 फुटकळ �न�वदा फॉमर् �फ :-  500/- (मनपा खिजना �वभाग येथे भरावी) 
 
 फुटकळ �न�वदा फॉमर् 

�मळण्याचे �ठकाण  :-  सावर्. बांधकाम �वभाग (मुख्यालय) 
     राजीव गांधी भवन, ना�शक 
 
 
फुटकळ �न�वदा फॉमर्  :- �दनांक 06/04/2017 दुपार� 3.00 वाजेपय�त 
िस्वकारण्याची ता�रख   
 

   Sd/- 
   कायर्कार� अ�भयंता, 
सावर्ज�नक बांधकाम �वभाग, 

ना�शक महानगरपा�लका, ना�शक 
 



ना�शक महानगरपा�लका, ना�शक 
सावर्ज�नक बांधकाम �वभाग, 

नागर� सु�वधा क�द्र अंतगर्त तातडीचे �न�वदा फॉमर् 
 
 

कामाचे नांव  :- ना.पिश्चम �वभागातील सावरकर नगर , गंगापुर रोड , घरपट्टी 
पाणीपट्टी भरणा क�द्र इमारतीच्या लोकसु�वधा क�द्र सुरु 
करणेबाबत. 

  
कामाची मुदत    :-  15 �दवस 
 
फुटकळ �न�वदा फॉमर्  :-  �दनांक 01/04/2017 ते 03/04/2017 
�मळण्याची ता�रख 

 
 फुटकळ �न�वदा फॉमर् �फ :-  500/- (मनपा खिजना �वभाग येथे भरावी) 
 
 फुटकळ �न�वदा फॉमर् 

�मळण्याचे �ठकाण  :-  सावर्. बांधकाम �वभाग (मुख्यालय) 
     राजीव गांधी भवन, ना�शक 
 
 
फुटकळ �न�वदा फॉमर्  :- �दनांक 06/04/2017 दुपार� 3.00 वाजेपय�त 
िस्वकारण्याची ता�रख   
 

   Sd/- 
   कायर्कार� अ�भयंता, 
सावर्ज�नक बाधंकाम �वभाग, 

ना�शक महानगरपा�लका, ना�शक 



ना�शक महानगरपा�लका, ना�शक 
सावर्ज�नक बांधकाम �वभाग, 

नागर� सु�वधा क�द्र अंतगर्त तातडीचे �न�वदा फॉमर् 
 
 

कामाचे नांव :- ना�शकरोड �वभाग पंचक येथील घरपट्टी कायार्लयास नागर� सु�वधा 
क�द्रासाठ� काऊंटर करुन फ�नर्चर करणे. 

  
कामाची मुदत    :-  15 �दवस 
 
फुटकळ �न�वदा फॉमर्  :-  �दनांक 01/04/2017 ते 03/04/2017 
�मळण्याची ता�रख 

 
 फुटकळ �न�वदा फॉमर् �फ :-  500/- (मनपा खिजना �वभाग येथे भरावी) 
 
 फुटकळ �न�वदा फॉमर् 

�मळण्याचे �ठकाण  :-  सावर्. बांधकाम �वभाग (मुख्यालय) 
     राजीव गांधी भवन, ना�शक 
 
 
फुटकळ �न�वदा फॉमर्  :- �दनांक 06/04/2017 दुपार� 3.00 वाजेपय�त 
िस्वकारण्याची ता�रख   
 

   Sd/- 
   कायर्कार� अ�भयंता, 
सावर्ज�नक बांधकाम �वभाग, 

ना�शक महानगरपा�लका, ना�शक 



ना�शक महानगरपा�लका, ना�शक 
सावर्ज�नक बांधकाम �वभाग, 

नागर� सु�वधा क�द्र अंतगर्त तातडीचे �न�वदा फॉमर् 
 
 

कामाचे नांव  :- ना�शकरोड �वभाग जेलरोड येथील घरपट्टी कायार्लयास नागर� 
सु�वधा क�द्रासाठ� काऊंटर करुन फ�नर्चर करण.े  

  
कामाची मुदत    :-  15 �दवस 
 
फुटकळ �न�वदा फॉमर्  :-  �दनांक 01/04/2017 ते 03/04/2017 
�मळण्याची ता�रख 

 
 फुटकळ �न�वदा फॉमर् �फ :-  500/- (मनपा खिजना �वभाग येथे भरावी) 
 
 फुटकळ �न�वदा फॉमर् 

�मळण्याचे �ठकाण  :-  सावर्. बांधकाम �वभाग (मुख्यालय) 
     राजीव गांधी भवन, ना�शक 
 
 
फुटकळ �न�वदा फॉमर्  :- �दनांक 06/04/2017 दुपार� 3.00 वाजेपय�त 
िस्वकारण्याची ता�रख   
 

   Sd/- 
   कायर्कार� अ�भयंता, 
सावर्ज�नक बांधकाम �वभाग, 

ना�शक महानगरपा�लका, ना�शक 



ना�शक महानगरपा�लका, ना�शक 
सावर्ज�नक बांधकाम �वभाग, 

नागर� सु�वधा क�द्र अंतगर्त तातडीचे �न�वदा फॉमर् 
 
 

कामाचे नांव  :- ना�शकरोड �वभाग वडनेर दुमाला येथील घरपट्टी कायार्लयास 
नागर� सु�वधा क�द्रासाठ� काऊंटर करुन फ�नर्चर करणे. 

  
कामाची मुदत    :-  15 �दवस 
 
फुटकळ �न�वदा फॉमर्  :-  �दनांक 01/04/2017 ते 03/04/2017 
�मळण्याची ता�रख 

 
 फुटकळ �न�वदा फॉमर् �फ :-  500/- (मनपा खिजना �वभाग येथे भरावी) 
 
 फुटकळ �न�वदा फॉमर् 

�मळण्याचे �ठकाण  :-  सावर्. बाधंकाम �वभाग (मुख्यालय) 
     राजीव गांधी भवन, ना�शक 
 
 
फुटकळ �न�वदा फॉमर्  :- �दनांक 06/04/2017 दुपार� 3.00 वाजेपय�त 
िस्वकारण्याची ता�रख   
 

   Sd/- 
   कायर्कार� अ�भयंता, 
सावर्ज�नक बांधकाम �वभाग, 

ना�शक महानगरपा�लका, ना�शक 



ना�शक महानगरपा�लका, ना�शक 
सावर्ज�नक बांधकाम �वभाग, 

नागर� सु�वधा क�द्र अंतगर्त तातडीचे �न�वदा फॉमर् 
 
 

कामाचे नांव  :- ना�शकरोड �वभाग जेलरोड येथील घरपट्टी कायार्लयात नागर� 
सु�वधा क�द्रासाठ� रंगकाम करण.े 

  
कामाची मुदत    :-  15 �दवस 
 
फुटकळ �न�वदा फॉमर्  :-  �दनांक 01/04/2017 ते 03/04/2017 
�मळण्याची ता�रख 

 
 फुटकळ �न�वदा फॉमर् �फ :-  500/- (मनपा खिजना �वभाग येथे भरावी) 
 
 फुटकळ �न�वदा फॉमर् 

�मळण्याचे �ठकाण  :-  सावर्. बांधकाम �वभाग (मुख्यालय) 
     राजीव गांधी भवन, ना�शक 
 
 
फुटकळ �न�वदा फॉमर्  :- �दनांक 06/04/2017 दुपार� 3.00 वाजेपय�त 
िस्वकारण्याची ता�रख   
 

   Sd/- 
   कायर्कार� अ�भयंता, 
सावर्ज�नक बांधकाम �वभाग, 

ना�शक महानगरपा�लका, ना�शक 



ना�शक महानगरपा�लका, ना�शक 
सावर्ज�नक बांधकाम �वभाग, 

नागर� सु�वधा क�द्र अंतगर्त तातडीचे �न�वदा फॉमर् 
 
 

कामाचे नांव :- ना�शकरोड �वभाग वडनेर दुमाला येथील नागर� सु�वधा क�द्रा साठ� 
रंगकाम करण.े 

  
कामाची मुदत    :-  15 �दवस 
 
फुटकळ �न�वदा फॉमर्  :-  �दनांक 01/04/2017 ते 03/04/2017 
�मळण्याची ता�रख 

 
 फुटकळ �न�वदा फॉमर् �फ :-  500/- (मनपा खिजना �वभाग येथे भरावी) 
 
 फुटकळ �न�वदा फॉमर् 

�मळण्याचे �ठकाण  :-  सावर्. बांधकाम �वभाग (मुख्यालय) 
     राजीव गांधी भवन, ना�शक 
 
 
फुटकळ �न�वदा फॉमर्  :- �दनांक 06/04/2017 दुपार� 3.00 वाजेपय�त 
िस्वकारण्याची ता�रख   
 

   Sd/- 
   कायर्कार� अ�भयंता, 
सावर्ज�नक बांधकाम �वभाग, 

ना�शक महानगरपा�लका, ना�शक 
 

 


