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महोदय, 

मी खालील सह� करणार �वनतंी पवु क अज  करतो क;, --------------------------------------------- <ा 

5ठकाणी, िनवासी / �बगर िनवासी / िमौ ःव?पाचे इमारत बांधकाम कA इBछDतो तर�, आपले �वभागाचा ता+परूता 

ना हरकत दाखला आवँयक आहे. +यासाठD आवँयक ती सव  कागदपऽे यासोबत खालील ूमाणे जोडली असनू, 

यासाठD मनपाचे िनयमानसूार असणारे शHुक भरIयास मी तयार आहे. कृपया मला 'लनॅ मजूंर�कामी ता+परूता 

अ��नशामक ना हरकत दाखला देणेस �वनतंी आहे.               
 

  आपला �वKास ू
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