पपरी चचवड महानगरिलका, पपरी – ४११०१८.
नाग रकांची सनद
१) िवभागाचे नाव

: अि शामक िवभाग

२) िवषय

: िसनेमागृह नुतिनकरण ना हरकत दाखले.

३) आव यक कागदप े
:
१) लेटर हेडवर अज
२) फ म डीि हजन कडील परवाना
३) पोलीस परवाना त.
४) अि शमन साधने मुळ िबल, स व सग रपोट.
५) गत वषाचा मनपाचा टॅ स भर याची पावती त.
६) इले ीक इ सपे टरचा तपासणी दाखला त.
७) मागील वाषाचा अि शमन ना हरकत दाखला त.
८) आप कािलन संपक साधणेकामी
ची मािहती (नांव, प ा, पद वद फोन नं.)
 अज जमा फ/ ोसे सग फ र. . ६०/- (अजासह भरणे)
४) अंितम िनणयासाठी लागणारा कालावधी : अज द यापासून ०७ कायालयीन दवस.
५) मािहती / दाखले िमळ याचे ठकाण

: नागरीसुिवधा क .

६) महारा महानगरपािलका अिधिनयममधील या
कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम
: कलम ३७६
७) शासन िनणय, आदेश,प रप क, ठराव इ.

: महारा आग ितबंधक व जीवसंर क उपाययोजना
अिधिनयम – २००६ चे कलम ११(१) अ वये

८) िनणय घेणारे अिधकारी
तर
पिहला
दुसरा
आदेश माणप िनगिमत
कर यास स म अिधकारी

:
पदनाम
िलिपक
सब ऑ फसर
मु य अि शामक अिधकारी

िनणयासाठी लागणारा कालावधी
१ दवस
५ दवस
१ दवस

९) आव यक शु क व याच प रप क
: मा.महापािलका सभा ठराव .८३१ व
मा. आयु यांचे आदेश .अि /६/कािव/३६/२०१०, दनांक २०/०३/२०१०
ना हरकत दाखला शु क

िसनेमागृहे व ेशागृह

र. १५,०००/-

नुतनीकरण

मुळ शु काचे ५०%

१०)

भर याची प त : ऑन लाईन, आरटीजीएस, े डीट, डेबीट काड (रोख, धनाकष डीडी ि वकारले जाणार नाही )

११)

अंितम िनणय िविहत कलावधीम ये न घेत यास
यांना जबाबदार धरायचे यांचे नांव व पदनाम

१२)

: सब ऑ फसर

सेवा िविहत कालावधीत पुरिवली न गे यास यां याकडे त ार करता येईल तो अिधकारी व याचा दुर वनी मांक :
१) मा. मु य अि शामक अिधकारी ( िवभाग मुख )
जनरल अ ण कु मार वै

मु य अि शमन क , पपरी संत तुकाराम नगर, पपरी

दुर वनी मांक २७४२३३३३,
९९२२५०१९०१
Email : fire@pcmcindia.gov.in
 िवभागाचे
ो रे FAQ व पात अिधक मािहतीसाठी “ सारथी ” पु तकाम ये
उपल ध आहे. तसेच िप. च.म.न.पा वेबसाईट www.pcmcindia.gov.in अथवा
सारथी हे पलाईन दुर वनी ं . 8888006666 वर संपक साधवा.

मु य अि शामक अिधकारी
पपरी चचवड महानगरपािलका,
पपरी -१८

