
पुणे गहृिनमाण व �ेऽिवकास मंडळ पुणे गहृिनमाण व �ेऽिवकास मंडळ पुणे गहृिनमाण व �ेऽिवकास मंडळ पुणे गहृिनमाण व �ेऽिवकास मंडळ ,,,,    

आगरकरआगरकरआगरकरआगरकरनगरनगरनगरनगर, , , , पुणे पुणे पुणे पुणे ---- ४११ ००१ ४११ ००१ ४११ ००१ ४११ ००१ 
 

२.२.२.२.अिनवासीअिनवासीअिनवासीअिनवासी    गाळागाळागाळागाळा /  /  /  / भुखंडभुखंडभुखंडभुखंड    भोगवटाबदलभोगवटाबदलभोगवटाबदलभोगवटाबदल    अजअजअजअज    वववव    तपासणीतपासणीतपासणीतपासणी    सुचीसुचीसुचीसुची    

((((कायालयीन उपयोगासाठीकायालयीन उपयोगासाठीकायालयीन उपयोगासाठीकायालयीन उपयोगासाठी))))    

ःवीकृतीःवीकृतीःवीकृतीःवीकृती    

टोकन बटोकन बटोकन बटोकन ब....    

ूकरण बूकरण बूकरण बूकरण ब....    

गट िलिपकगट िलिपकगट िलिपकगट िलिपक    

िदनांक                     िदनांक                     िदनांक                     िदनांक                         

    

    

    

    

                                                                                                                                

((((ःवीकृतीःवीकृतीःवीकृतीःवीकृती िलिपकाची ःवा�री िलिपकाची ःवा�री िलिपकाची ःवा�री िलिपकाची ःवा�री))))    

अजदारा8या उपयोगासाठीअजदारा8या उपयोगासाठीअजदारा8या उपयोगासाठीअजदारा8या उपयोगासाठी    
ूितूितूितूित,,,,    

    मामामामा....िमळकत 9यवःथापकिमळकत 9यवःथापकिमळकत 9यवःथापकिमळकत 9यवःथापक,,,,    

    पुणे गहृिनमाण मंडळपुणे गहृिनमाण मंडळपुणे गहृिनमाण मंडळपुणे गहृिनमाण मंडळ,,,,    

    पुणेपुणेपुणेपुणे....    

        

    िवषयिवषयिवषयिवषय : : : :----    अिनवासीअिनवासीअिनवासीअिनवासी    गाळागाळागाळागाळा /  /  /  / भुखंडभुखंडभुखंडभुखंड    भोगवटाबदलभोगवटाबदलभोगवटाबदलभोगवटाबदल    करणेबाबतकरणेबाबतकरणेबाबतकरणेबाबत 

आडनावआडनावआडनावआडनाव    नावनावनावनाव    विडलाचें विडलाचें विडलाचें विडलाचें / / / / पतीचे नावपतीचे नावपतीचे नावपतीचे नाव    ११११. . . . अजदाराचे नावअजदाराचे नावअजदाराचे नावअजदाराचे नाव    

      

    

    

    

२२२२. . . . संपूण प>ा  संपूण प>ा  संपूण प>ा  संपूण प>ा      

मोबाईलमोबाईलमोबाईलमोबाईल : : : :----    

३. ३. ३. ३. योजनेचे नावयोजनेचे नावयोजनेचे नावयोजनेचे नाव     

४४४४. . . . वसाहतीचे नाववसाहतीचे नाववसाहतीचे नाववसाहतीचे नाव     

५५५५. . . . अिनवासीअिनवासीअिनवासीअिनवासी    गाळागाळागाळागाळा /  /  /  / भुखडंभुखडंभुखडंभुखडं    बबबब....     

 

महोदय, 

 वर नमूद केलेली गाळा / भुखंड भोगवटाबदलासाठी सोबत जोडलेBया पःुतीका व 

Cयासोबतची कागदपऽे  हया अजासोबत सादर करीत आहे. तरी कृपया माझे नावे भोगवटा बदल 

कEन देणेत यावा, ही िवनतंी. 

िटप :- १. अजदाराने तपासणीसुचीूमाणे सव कागदपऽे स�म ूािधका-याकडन सा�ांिकत कEन ू

जोडलेली आहेत, याची खाऽी  कEनच  सही करावी. 

       २. या 9यितिरH स�म अिधकारी आवँयकतेनसुार इतर कागदपऽांची मागणी कE शकतात. 

कृपया अजदाराने याची नLद Mयावी. 

िठिठिठिठकाणकाणकाणकाण    अजदाराची सहीअजदाराची सहीअजदाराची सहीअजदाराची सही    

िदनांकिदनांकिदनांकिदनांक        नावनावनावनाव    

 



कायालयीन उपयोगासाठीकायालयीन उपयोगासाठीकायालयीन उपयोगासाठीकायालयीन उपयोगासाठी    

तपासणी सचुी तपासणी सचुी तपासणी सचुी तपासणी सचुी     

((((अिनवासीअिनवासीअिनवासीअिनवासी    गाळागाळागाळागाळा /  /  /  / भुखडंभुखडंभुखडंभुखडं    भोगवटाबदलासाठीभोगवटाबदलासाठीभोगवटाबदलासाठीभोगवटाबदलासाठी  )  )  )  )    

तपासणी सुचीतील आवँयक कागदपऽे जोडBयानतंर Cया समोर ःवीकृती िलिपकाने तपासणी सुचीतील आवँयक कागदपऽे जोडBयानतंर Cया समोर ःवीकृती िलिपकाने तपासणी सुचीतील आवँयक कागदपऽे जोडBयानतंर Cया समोर ःवीकृती िलिपकाने तपासणी सुचीतील आवँयक कागदपऽे जोडBयानतंर Cया समोर ःवीकृती िलिपकाने [[[[√]  ]  ]  ]      

अशी खणु करावीअशी खणु करावीअशी खणु करावीअशी खणु करावी....    

१ छापील पुिःतका [        ][        ][        ][        ]    

२ मूळ गाळेधारकाचे अजदाराचे नावे नLदणीकृत ब�ीसपऽक [        ][        ][        ][        ]    

३ मूळ गाळेधारक हयात  नसBयास  व मूळ गाळेधारक हयात  नसBयास  व मूळ गाळेधारक हयात  नसBयास  व मूळ गाळेधारक हयात  नसBयास  व ::::----        

अअअअ) ) ) ) मुळ गाळेधारकाने  Cयाचे संबंधीत सदिनका मुळ गाळेधारकाने  Cयाचे संबंधीत सदिनका मुळ गाळेधारकाने  Cयाचे संबंधीत सदिनका मुळ गाळेधारकाने  Cयाचे संबंधीत सदिनका / / / / भुखंभुखंभुखंभुखंड बाबत  मCृयपृऽ केले ड बाबत  मCृयपृऽ केले ड बाबत  मCृयपृऽ केले ड बाबत  मCृयपृऽ केले 

असBयासअसBयासअसBयासअसBयास,,,, Cया8या मCृयू दाखBयाची ूमाणीत ूत व नLदणीकृत मCृयपूऽाची 

ूत. मCृयपूऽातील नमूद वारसांपैकी कोणCयाही एका वा काही वारसांचे नाव 

भोगवटाबदलाची मागणी असBयास  इतर सव वारसाचें Uया वारसांचे नावे 

भोगवटाबदल करावयाचा आहे अशा वारसाचे नावे नLदणीकृत हVकसोड पऽक  

बबबब) ) ) ) मुळ गाळेधारकाने कोणतेही नLदणीकृत मCृयपृऽ केलेले नसBयामुळ गाळेधारकाने कोणतेही नLदणीकृत मCृयपृऽ केलेले नसBयामुळ गाळेधारकाने कोणतेही नLदणीकृत मCृयपृऽ केलेले नसBयामुळ गाळेधारकाने कोणतेही नLदणीकृत मCृयपृऽ केलेले नसBयासससस,,,,  

मे.Wयायालयाने िदलेले वारसपऽकाची ूत.  मे.Wयायालयाने िदलेले 

वारसपऽकातील नमूद वारसापंैकी कोणCयाही एका वा काही वारसांचे नाव 

भोगवटाबदलाची मागणी असBयास  इतर सव वारसाचें Uया वारसांचे नावे 

भोगवटाबदल करावयाचा आहे अशा वारसाचे नावे नLदणीकृत हVकसोड पऽक  

[        ][        ][        ][        ]    

४ Xहाडाने िविहत केलेले अजदाराचे Y.२००/- चे ःटॅXप पेपरवरील �तीपूत[बंधपऽ. [        ][        ][        ][        ]    

५ Xहाडाने िविहत केलेले सहकारी संःथेचे ना हरकत ूमाणपऽ. [        ][        ][        ][        ]    

६ संपूण थकबाकी भरणा केलेBया पावतीची ूत. (भुईभाडे व अकृिषक आकार 

इ.सह) 
[        ][        ][        ][        ] 

७ िवतरण पऽ / तसेच हःतातंरण झाले असBयास सव बदलांवर मुिांक शुBक 

भरBया8या पावतीची ूत 
[        ][        ][        ][        ] 

 

कायालयीन उपयोगासाठीकायालयीन उपयोगासाठीकायालयीन उपयोगासाठीकायालयीन उपयोगासाठी 

 काऊंटरवरील ःवीकृती िलिपकाने पाठिवBयाचा िदनांक 

 

 

 
 


