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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/६२२/२०१८ 
दनांक - २१/०४/२०१८ 

ित, 
 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.  
  
 

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - २५/०४/२०१८ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक      

२५/०४/२०१८ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 

मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का 

जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 
   आपला व ासू,  

                                                                                                                   
     नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

त - १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार 
२)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – ६० 
दनांक - २५/०४/२०१८                               वेळ – दुपार ०२.०० वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक  
२५/०४/२०१८ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
    दनांक १८/०४/२०१८ रोजी दुपार  ०२.०० वा. झाले या सभेचा 
    (कायप का मांक ५९) चा सभावृ ांत कायम करण.े 

---------- 
 

वषय .१)    पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०१८-१९ चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी या 
लेखािशषावर र. .१६४.५६ कोट  (अ र  र. .एकशे चौस  कोट  छप न लाख) फ  तरतूद 

करणेत आली असून याम ये संचलनतूट ८१.५६ कोट , व वध कारचे पासेस र. .२३ 

कोट  व बसेस खरेद  र. .६० कोट  असा अपे ीत खच गृह त धर यात आलेला आहे. सदर 

र कमेतून तीमहा र कम पये ६ कोट  संचलनतूट व सवलतीचे पासेस पोट  र. .१.५० 

कोट  असे एकूण र. .७.५० कोट  (अ र  र. . सात कोट  प नास लाख) फ  माहे ए ल 

२०१८ ते फे ुवार  २०१९ अखेर ११ म हने अ ीम व पात अदा कर यास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

                                                  ( दनांक २५/०४/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .२)   अ नशामक वभागाचे तां क व पाचे कामकाज, तीन पा यांम ये २४ तास  

अ नशामक वाहंनाची कामकाजाची गरज ल ात घेता, अ नशामक दलाकर ता पंप 

मेकॅिनक–०२, मोटार मेकॅिनक–०३ व किन  अिभयंता–०१ अशा एकुण ०६ तां क 

कमचा-याचीं सोबत या पञानुसार अहते माणे िनवड केलेनुसार मानधनावर ०६ 
म हने कालावधीकर ता  मोटार मेकॅिनक, पंप मेकॅिनक पदाकर ता  मािसक एकवट 
मानधन र. .१५,०००/- व किन  अिभयंता पदाकर ता मािसक एकवट मानधन 
र. .२०,०००/- मानधनावर नेमणुक करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

                       ( दनांक २५/०४/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 



3 
 
 

वषय .३) मनपा या थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते १६ ) मधील 
िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माण ेतसेच 
भाववाढ कलम लागू अस यास, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 

केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून संबंिधत 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 

याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय .४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाकड ल व ुत वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 3) िनयमानुसार व िन वदा अट -
शत  माणे लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने 
ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

 
वषय .५) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.२६/०३/२०१८  ते  द.०१/०४/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/८३/२०१८ द.१२/०४/२०१८ 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .६)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतचे प  अ 
(१ ते ८) मिधल िन वदा कामांचे अवलोकन होऊन िनयमानुसार व िन वदा अट  
शत  माणे लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने 
ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

वषय .७) पंपर  िचंचवड काय े ातील पवना व इं ायणी नद सुधार क प राब वणेसाठ  
(लांबी अंदाजे १८ व १६ क.मी.) या े ातील अनुभवी तां क स लागाराची 
नेमणूक करणेसाठ  िन वदा मांक Env/06/2017-18 अ वये िन वदा माग वणेत 
आ या हो या. ा  िन वदांमधील मे.एच.सी.पी. डझाईन लॅिनंग अ ड मॅनेजमट 
ा.िल, अहमदाबाद यांनी तावात नमुद त याम ये सुधा रत दराने हणजेच 

पवना नद साठ  (१८ क.मी.) र. .२,००,७०,०००/- (अ र  र. . दोन कोट  स र 
हजार फ ) व इं ायणी नद साठ  (१६ क.मी.) र. .१,७८,४०,०००/- (अ र  र. . 
एक कोट  अ याह र लाख चाळ स हजार फ ) पयत काम क न घेणेस व 
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िन वदा अट  शत नुसार करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .८) तळवडे गावठाण प रसरातील जु या ामपंचायत इमारतीम ये नवीन दवाखाना 
(ओ.पी.ड .) सु  करण े बाबत तसेच नवीन दवाखा यासाठ   डॉ टर व अ य     
कमचा-यांची िनयु  करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .९)   मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक १०४ दनांक १३/०४/२०१८ 

नुसार  मनपा संत तुकारामनगर येथील व लभभाई पटेल बॅडिमंटन हॉल संत 
तुकाराम नगर, पंपर  १८ हा युिनट वेलफेअर सोशल फ डेशन, संत तुकारामनगर, 
पंपर  – १८ या सं थेस दरमहा र. .१२,८५०/- (अ र  र. .बारा हजार आठशे 
प नास फ ) भाडे आका न ११ म हने कराराने चाल व यास दलेला आहे. याच 
धत वर मनपाचा भोसर  दघी रोडवर ल स ह न.ं२२४, १/१ मधील गंगो ी पाक 
जवळ ल पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा बॅडिमंटन हॉल महेशदादा पो स 
फ डेशन र ज.नं.महा/२५०/२००४/पुणे या सं थेस ११ म हने भाडे कराराने 
चाल व यास दे यास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .१०)झोिनपु वभागामधील जी वकासकामे चालू आहेत कंवा पुण झाली आहेत, यासाठ  

द.३१/०३/२०१८ पुव  बलाची र कम देता येणे श य नाह  अशा ठेकेदारांना 
अंदाजप क य र कम तातड ने उपल ध क न बले अदायगी कर याची यव था 
कर यात यावी अशी सूचना मा.आयु  प.ंिचं. मनपा यांनी द.३१/०३/२०१८ चे प  
. था/लेखा/७/का व/२५३/१८ अ वये केली आहे. यास अनुस न झोिनपु 

थाप य वभागाकड ल वग करण करण ेबाबतची तावात नमुद केलेली वकास 
कामे समायो जत क न, सन २०१८-१९ चे अंदाजप कातील  संबंिधत  लेखािशषाम ये 
वाढ/घट क न सुधार त तरतुद करणसे मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेबाबत वचार करणे. (वाढ/घट र. .१७,९०,६७३/-)  

वषय .११)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .७८/१-२०१७-१८ िचखली से. .१७ व १९ 
येथे आिथक या दुबल घटकांसाठ  राब वणेत येणा-या घरकुल योजना क पास 
आर.सी.सी. कमान बांधणकेामी मे. ी नागे र क शन िन.र. .२३,२६,२९१/- 
(अ र  र. . तेवीस लाख स वीस हजार दोनशे ए या णव फ ) पे ा १२.१०% 
कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  
िन वदा वकृत यो य दरापे ा २३.१५% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर 
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दराने र. .२०,४४,८१०/- (अ र  र. . वीस लाख च वेचाळ स हजार आठशे दहा 
फ ) पयत काम क न घेणेस यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१२)  शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल ह  या े य कायालयाकड ल   काह  कामांवर 
तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे.  तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  कामां या 
समावेश इतर भागांम ये झालेला आहे.  यामुळे या कामांवर तरतूद झालेली 
नाह .  अशा कामां या बलांची द.३१/०३/२०१८ पयत अदायगी होऊ शकलेली 
नाह .  सदर बलांची अदायगी करणे आव यक आहे. भाग/ मु यालयातील 
भांडवली/महसुली/ वशेष योजना/ प अंदाजप क यातून तावात नमुद केले 
माणे र. .४,२८,६६,४७२/- (अ र  र. .चार कोट  अ ठावीस लाख सहास  हजार 

चारशे बाह र फ ) वग करण करणसे मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१३)  सह शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल जलिन:सारण इ, ह े य कायालयाकड ल   

काह  कामांवर तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे.  तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  
कामाचंा समावेश इतर भागांम ये झालेला आहे.  यामुळे या कामांवर तरतूद 
झालेली नाह .  अशा कामां या बलांची द.३१/०३/२०१८ पयत अदायगी होऊ 
शकलेली नाह .  तावात नमुद केले माण े वभागाअंतगत र. .१२,००,०००/- 
(अ र  र. . बारा लाख फ ) वग करण करणसे मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१४)  शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल ग  या े य कायालयाकड ल   काह  कामांवर 
तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे.  तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  कामाचंा 
समावेश इतर भागांम ये झालेला आहे.  यामुळे या कामांवर तरतूद झालेली 
नाह .  अशा कामां या बलांची द.३१/०३/२०१८ पयत अदायगी होऊ शकलेली 
नाह .  सदर बलांची अदायगी करणे आव यक आहे. भाग/मु यालयातील 
भांडवली/महसुली/ वशेष योजना/प अंदाजप क यातून तावात नमुद केले 
माणे र. .७३,२६,०००/- (अ र  र. . याह र लाख स वीस हजार फ )  

वग करण करणसे मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत 
वचार करणे.  
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वषय .१५)  शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल फ  या े य कायालयाकड ल   काह  कामांवर 
तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे.  तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  कामाचंा 
समावेश इतर भागांम ये झालेला आहे.  यामुळे या कामांवर तरतूद झालेली 
नाह .  अशा कामां या बलांची द.३१/०३/२०१८ पयत अदायगी होऊ शकलेली 
नाह .  सदर बलांची अदायगी करणे आव यक आहे. भाग/मु यालयातील 
भांडवली/महसुली/ वशेष योजना/प अंदाजप क यातून तावात नमुद केले 
माणे र. .५,०८,३९,५९०/- (अ र  र. .पाच कोट  आठ लाख एकोणचाळ स हजार 

पाचशे न वद फ ) वग करण करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१६)  शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल इ  या े य कायालयाकड ल   काह  कामांवर 
तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे.  तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  कामाचंा 
समावेश इतर भागांम ये झालेला आहे.  यामुळे या कामांवर तरतूद झालेली 
नाह .  अशा कामां या बलांची द.३१/०३/२०१८ पयत अदायगी होऊ शकलेली 
नाह .  सदर बलांची अदायगी करणे आव यक आहे. भाग/मु यालयातील 
भांडवली/महसुली/ वशेष योजना/प अंदाजप क यातून तावात नमुद केले 
माणे र. .२,२६,७१,०००/- (अ र  र. . दोन कोट  स वीस लाख ए काह र हजार 

फ ) वग करण करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१७)  शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल ड या े य कायालयाकड ल   काह  कामांवर 
तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे.  तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  कामाचंा 
समावेश इतर भागांम ये झालेली आहे.  यामुळे या कामांवर तरतूद झालेली 
नाह .  अशा कामां या बलांची द.३१/०३/२०१८ पयत अदायगी होऊ शकलेली 
नाह .  सदर बलांची अदायगी करणे आव यक आहे. भाग/मु यालयातील 
भांडवली/महसुली/ वशेष योजना/प अंदाजप क यातून तावात नमुद माणे  
र. .२,९७,७६,३१४/-  (अ र  र. . दोन कोट  स या णव लाख शहा र हजार 
तीनशे चौदा फ ) वग करण करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१८)  शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल क या े य कायालयाकड ल   काह  कामांवर 
तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे.  तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  कामाचंा 
समावेश इतर भागांम ये झालेला आहे.  यामुळे या कामांवर तरतूद झालेली 
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नाह .  अशा कामां या बलांची द.३१/०३/२०१८ पयत अदायगी होऊ शकलेली 
नाह .  सदर बलांची अदायगी करणे आव यक आहे. भाग/मु यालयातील 
भांडवली/महसुली/ वशेष योजना/प अंदाजप क यातून तावात नमुद केले 
माणे र. .३,८८,९८,०००/- (अ र  र. .तीन कोट  आ याऐंशी लाख अ या णव 

हजार फ ) वग करण करणसे मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१९)  शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल अ या े य कायालयाकड ल काह  कामांवर 
तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे.  तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  कामाचंा 
समावेश इतर भागांम ये झालेला आहे.  यामुळे या कामांवर तरतूद झालेली 
नाह .  अशा कामां या बलांची द.३१/०३/२०१८ पयत अदायगी होऊ शकलेली 
नाह .  सदर बलांची अदायगी करणे आव यक आहे. भाग/मु यालयातील 
भांडवली/महसुली/ वशेष योजना/प अंदाजप क यातून तावात नमुद केले 
माणे र. .१,८१,४७,०००/- (अ र  र. . एक कोट  ए याऐंशी लाख स ेचाळ स 

हजार फ ) वग करण करणसे मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२०)  शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल ब या े य कायालयाकड ल   काह  कामांवर 
तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे.  तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  कामाचंा 
समावेश इतर भागांम ये झालेली आहे.  यामुळे या कामांवर तरतूद झालेली 
नाह .  अशा कामां या बलांची द.३१/०३/२०१८ पयत अदायगी होऊ शकलेली 
नाह .  सदर बलांची अदायगी करणे आव यक आहे. भाग/मु यालयातील 
भांडवली/महसुली/ वशेष योजना/प अंदाजप क यातून तावात नमुद केले 
माणे र. .१,४०,९८,०००/- (अ र  र. .एक कोट  चाळ स लाख आ या णव हजार 

फ ) वग करण करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२१)  शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल थाप य उ ान   वभागाचे   काह  कामांवर 
तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे.    अशा कामां या द. ३१/०३/२०१८ पयत बलांची 
अदायगी होऊ शकलेली नाह .  सदर बलांची अदायगी करणे आव यक आहे. 
भांडवली  अंदाजप कातून  तावात नमुद केले माण े र. .२०,००,०००/- (अ र  
र. .वीस लाख फ ) वभागांतगत वग करण करणसे मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .२२) पंपर  िचंचवड मनपाचे सन २०१७-२०१८ या आिथक वषाक रता भाग-३ म ये 
ठेकेदार अनामत या लेखािशषावर र. .१५० कोट  तरतुद कर यात आलेली होती.  
दनांक ६/१/२०१८ पय त एकूण र. .१४७.२८ कोट  य  खच झा याने सन 
२०१७-१८ या सुधार त अंदाजप कात र. .१०० कोट  वाढ क न पंपर  िचंचवड 
मनपाचे सन २०१७-२०१८ या आिथक वषाक रता भाग-३ म ये ठेकेदार अनामत 
या लेखािशषावर  र. .२५० कोट  तरतुद कर यात आलेली होती.  दनांक 
१६/३/२०१८ पय त एकूण र. .२४९.९८ कोट  य  खच झालेला असून एक 
लाख छ ीस हजार िश लक होते.  सदरचे आिथक वषाम ये बयाणा व सूर ा 
ठेवीची र कम मोठया माणात घेत या गे याने ह  तरतुद मुदतीपूव च संपलेली 
आहे व ठेकेदारांकड ल बयाणा व सूर ा ठेवीची  र कम अदा करणे लं बत होते.  
यापुढे माच १८ वष अखेर स साधारणत: १० दवस कालावधी बाक  अस याने 
यावर वाढ व र. .१५० कोट  तरतूद करणे आव यक होते वाढ व अनामत 

रकमेसाठ  द.२०/३/२०१८ या मा.महापािलका सभेत उपसूचना सादर क न वाढ 
करणे श य होते. मा  सदरची उपसूचना मंजूर हो यास ७ ते ८ दवसाचा 
कालावधी जाणार अस याने  तोपयत अनामत परतावा करणे लं बत ठेवणे यो य 
होणार न हते, र. पये १५० कोट ची र कम तातड ने अदा करणेकामी तरतूद त वाढ 
करणे आव यक होते.  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६७(३)(क) 
म ये नमूद केले माणे ठेकेदार अनामत रकमेवर र. .१५० कोट  वाढ करणेत 
आलेली आहे, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६७(३)(क) नुसार 
"कोण याह  आ णबाणी या प र थतीत जनते या सेवेसाठ  कंवा सुर ततेसाठ  
कंवा मनपा या मालम े या संर णासाठ  अशा आ णबाणी या प र थतीमुळे 
यास समथनीय कंवा यास आव यक वाटेल अशी तातड ची कायवाह  या या 

अिधिनयमा वये दुस-या एखा ा नगरपािलका ािधका-या या कंवा रा य 
शासना या मंजूर , मा यता कंवा ािधका-या िशवाय करता येत नसली तर ह  
अशी कायवाह  केली पा हजे परंतू आयु ाने याने केलेली कायवाह , याबाबतची 
कारणे आ ण  या अिधिनयमाचे तरतूद वये चालू अथसंक पीय अनुदानात समा व  
नसलेला जो कोणताह  खच अशा कायवाह मुळे झाला असेल कवा हो याचा संभव  

असेल तो खच या वषयीचे ितवृ  थायी सिमती व महापािलका यां याकडे 
ताबडतोब पाठ वले पा हजे.     मा.आयु  यांचेकड ल  द.१९/३/२०१७ चा ताव 
अ वये सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात भाग–३ म ये र. .१५०,००,००,०००/- 
(अ र  र. .द डशे कोट  फ ) लेखा वभागाकड ल  "ठेकेदार अनामत" या 
लेखािशषावर वाढ कर यात आलेली आहे.  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 
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६७ (३)(क) नुसार वाढ  कर यात आले या र कमे वषयीचे इितवृ  
मा.महापािलका सभेचे अवलोकनाथ ठेवणेकामी िशफारस करणेबाबत वचार करण.े 

      

                                                                                                         
                                                                   नगरसिचव                                                                                  
                                                  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                       पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/६२२/२०१८  

दनांक - २१/०४/२०१८ 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

ठेवणेत आलेली आहेत.  
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( .अ न/२/का व/३८३/२०१८ द.०६/०४/२०१८ वषय .२ चे लगत) 
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( . था/िन/फ-मु य/२३५/२०१८ द.०६/०३/२०१८ वषय .३ चे लगत) 
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( .फ ेका/िन-४/का व/२५५/२०१८ द.१७/०४/२०१८ वषय .४ चे लगत) 
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( . वमुका/५/का व/१९५/२०१८ द.१७/०४/२०१८ वषय .६ चे लगत) 

 
 


