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�वभागाचे नाव �वभागाचे नाव �वभागाचे नाव �वभागाचे नाव – अ��नशामक �वभागअ��नशामक �वभागअ��नशामक �वभागअ��नशामक �वभाग 
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      कर�ता िमळणेकर�ता िमळणेकर�ता िमळणेकर�ता िमळणे बाबतबाबतबाबतबाबत अज�अज�अज�अज�.          

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

अज�दार ौी/मे :------------------------------------------ 

िनवासी सपंणू� प6ा : -------------------------------------

----------------------------------------------------------

ई-मेल : -------------------------------------------------   

8दंनाक      /    /  

मोबाईल नबंर --------------------------------------------   

ूित, 

मा. अ��नशमन अिधकार�,  

�पपंर� िचंचवड महानगरपािलका, 

�पपंर� – १८. 
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इ*याद� ता*परू*या काय�बमाकर�ता अ��नशामक वाहन ःटँडबाय 1यटु� कर�ता िमळणे इ*याद� ता*परू*या काय�बमाकर�ता अ��नशामक वाहन ःटँडबाय 1यटु� कर�ता िमळणे इ*याद� ता*परू*या काय�बमाकर�ता अ��नशामक वाहन ःटँडबाय 1यटु� कर�ता िमळणे इ*याद� ता*परू*या काय�बमाकर�ता अ��नशामक वाहन ःटँडबाय 1यटु� कर�ता िमळणे  

बाबतबाबतबाबतबाबत.  
 

 

;यवसायाचा नांव व प6ा;यवसायाचा नांव व प6ा;यवसायाचा नांव व प6ा;यवसायाचा नांव व प6ा :------------------------------------------------------- 
 

महोदय, 

उपरो= �वषयां8कत कारणासाठ? -------------------------------------------------- 8ठकाणी ता*परूती 

काय�बम ;यवःथा कर�ता, मला अ��नशामक वाहनाची ःटँडबाय 1यटु� कर�ता आवँयकता आहे. सदर 8ठकाणी एकूण 

आसन Dमता ------------- एवढ� आहे. ------------ एवFया ;य=Gंची उप�ःथती अपे�Dत आहे. यासाठ? मनपाचे 

िनयमानसूार असणारे शHुक भरIयासह� तयार आहे. तसेच, ना हरकत दाखHयासाठ? आवँयक ती सव� कागदपऽे 

यासोबत खालील ूमाणे जोडली आहेत. 

कळावे.             

  आपला �वLास ू
 

 

        ( ःवाDर� व िशNका ) 
 

सोबत : 

१) जागेचा Pलनॅ / सॉTग (आपतकािलन सअुका माग�, कॉUशॅNटरची सह� असलेला) 

२) जागा मालक /  �प.िचं.म.न.पा. यांचा ना हरकत दाखला. 

३) �वदयतु िनर�Dक कड�ल दाखला. 

४) अ��नशामक साधने �बल / र�पोट�. 

५) आप*कािलन सपक�  साधनेकामी[या ;य=Gंची मा8हती (नांव, प6ा, पद, फोन न.ं) 
 

8टप : अ��न ना हरकत दाखला नतुनीकरण लाग ूनाह�.     


