
(1)  

अमरावती महानगरपा लका, अमरावती. 
 

 

दनांक :-     /       /20 

त, 

मा. अि नशमन अ ध क, 

अि नशमन वभाग  

महानगरपा लका, अमरावती. 
  

वषय  :- अि नशमन ना-हरकत माण प  मळणेबाबत. 
 

 अजदार :- ी. ..................................................................................  
 

 प ा    :-............................................................................................. 
 

महोदय, 

उपरो त वषयां वये वनंती अज करतो क , मला वर ल नमदु केले या प या या ठकाणी 

माझीर हवासी इमारत/ यावसायीक इमारत .................................................................................... या 

कर ता आप या कायालयातून अि नशमन ना-हरकत दाखला मळ यासाठ  वनंती अज सादर 

कर त असून वेळोवेळी शासन नयमात  होणारे बदल  मला मा य आहेत. तर  कृपया मला 

मा या यवसायाकर ता आप या अि नशमन ना-हरकत दाखला मळावा  ह  न  वनंती. 
  
 
               आपला 
व  वास ू 

 
 

अजासोबत जोडले या कागदप ां या झेरॉ स ती :- 
 

1) फायर से ट  ऑडीट रपोट फॉम A / B.  

2) इमारतीचा वइमारती म ये अि नशमन साधने लाव याच ेकलर फोटो 

3) इमारत बांधकाम परवानगी     

4) म.न.पा. मंजुर इमारतीची नकाशाची त    

5) इमारतीचा फायर लॅन  

6) आधारकाडाची छायां कत त 

7) इमारतीचे भोवटा त(occupancy certificate) व नकाशा त 

 

 



(2) 
 

मी.  ी/ सौ./ ीमती ..................................................................... नवासी / यावसायीक  इमारती चीआव यक ती 

स व तर मा हती खाल ल माण ेदे यात येत आहे.  
  

अ. . शषक मा हती शेरा 

1 

मालक  / भोगवटदार च े 
नाव 
 
 

 ी/ सौ./ ीमती :-__________________________________ 
 
___________________________________________________ 

 

2 अजाच ेकारण 

 

न दणी (      ) नुतणीकरणाकर ता (      ) आव यक असले या 

अि नशमन वभागाकडील ना-हरकत माण प ा बाबत. 

पुव चा न दणी 
मांक व दनांक ( 

सोबत पुव चा 
दाखला  

जोडला आहे / नाह ) 

3 
 

इमारतीचा प ा 
 
___________________________________________________________
 

 दरु वनी मांक  
मण वनी मांक  

ई-मेल  

  4 इमारतीची  मा हती  

 

1. इमारतीच ेनाव :- ......................................... 

2. इमारतीची तळापासनुची  उंची  :- ................................... मी. 
3. इमारतीच ेमजले  :- ........................................ 

4. इमारतींची सं या :- ........................................ 

5. इमारतीच ेबांधकाम वष :- ........................................ 

6. इमारती मधील  िज यांची सं या   :- ............................................

7. इमारतीच े   े फळ मंजरु नकाशा 
 माणेचौ. मी :-  ....................................... 

8. इमारती मधील लॅट ची   व दकुानी गाळयांची 
सं या लॅट 1) लॅट(…………….........……)  2) दकुाने  
(………….........……) 
 

 
 
 
 
 
 
म.न.पा.  बांधकाम 
वभागाचा मजंरु 
असलेला नकाशा 
सोबत जोडले  

आहे / नाह . 

 
 
 
  



(3) 
अ.

. 
शषक मा हती शेरा 

5. 

 
1) इमारती या  ग चीवर 

पा याची टाक  आहे का 

अस यास पा या या 

टाक ची मता 

2) पाणी साठ व याचे 

भमुीगत पा याची टाक  

आहे का  अस यास 

पा या या टाक ची 

मता 

 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

6. इमारत बन वना या 
अ भयतंा चे नाव /प ा / 

दरु वनी मांक  

 
नाव :- ........................................................................................ 
 
प ा :- ......................................................................................... 
 
         ......................................................................................... 
 
नबंर :- ........................................................................................ 

 

7. इमारतीम ये असले या 
उदवा हकांची  (Lift) 

सं या / मा हती  

 

उदरवा हकांची सं या …………………………………………… 

मा हती :-1) कोलॅ सेबल डोअर / ट ल डोअस  

             2)  फायरमन वीच                          

:- आहे  / नाह  

             3)  उदवाहका म ये आ पातकाल न घटं   :- आहे  

/ नाह  

आव यक ते 
कागदप ा सोबत 
जोडले         आहे 
/ नाह . 

8. इमारती म ये अि नशमन 
वाहन जा या ये या 
कर ता माग आहे का ?  

 
 ............................................................................................... 
 
................................................................................................. 

 

9. इमारती म ये LPG गॅस 
पाईपलाईन आहे का? 

अस यास याची मा हती  

 
 ............................................................................................... 
 
................................................................................................ 
 

आव यक ते कागदप  
सोबत जोडले 

आहे / नाह  



10. इमारती म े पयायी िवद्युत 
व था आहे का ? 

अस ् यास ाची  मािहती  

 

1. डीझेल जनरेटर  :- ........................................... 

2. व युत जनरेटर   :- ........................................... 

 
 
 
    

11. इमारती ब दल इतर 
मा हती 

    
   
   
   
   
   
  

12 
 

इमारती म ये असले या 
आग तबंधक 
उपाययोजनांची 
मा हती(लायसं सी एजे सी 
माफत भरावी ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) बेसमट  :-  .......................................................... 

2) बेसमट :-  .......................................................... 

3) तळमजला :- ..................................................... 

4) प हला मजला  :-  ................................................ 

5) दसुरा मजला  :- .................................................. 

6) तसरा मजला  :- ................................................ 

7)  चौथा मजला :- .................................................. 

8) पाचवा मजला :- ................................................. 

9) सहावा मजला :- .................................................. 

10) सातवा मजला :- ................................................ 

11) आठवा मजला :- ............................................... 

12) न वा मजला :- .................................................. 

13) दहावा मजला :- .................................................. 

14) अकराववा मजला :- ............................................ 

15) बारावा मजला  :- ................................................. 

 



13 इमारती म ये   

बस व यात आले या आग 

तबंधक 

उपाययोजनेबाबत 

लायसं सींग  

अ भकरणाकडील नमुना   

अ / ब मधील माणप  

 

1) लायस सींग एज सीच ेनाव :- 

…………………………………………. 

2) लायसं स नबंर                  :-  

………………………………………. 

3) वैधता                             :- 

………………………………………… 

4) माणप  मांक             :- 

....................................................... 

5) फॉम A / फॉम B             :- 

…………………………………………. 

सोबत आव यक या 

माणप ाची त 

जोडल     

आहे / नाह  

 

 

 

 

सबब ............................................................. या इमारतीचे  न दणी  / पुनन दणी   आव यक असले या  अि नशमन 

वभागाकडील माणप  मला दे यात यावे. ह वनंती  याकामी  महापा लके या नयमानसुार  असले या फ  चा भरणा 

करणेस मी तयार आहे. 
 

( टप:- जानेवार  आणी जुलै म ह यात फॉम B अि नशमन वभागात सादर करण ेअ नवाय आहे) 
 

अजदाराचे नाव :- ...................................................... 

अजदाराची सह  व  श का :- ........................................ 


