
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 
 

३.३.३.३.सदिनका सदिनका सदिनका सदिनका / / / / भुखंड िनयिमतीकरण अज व तपासणी सुचीभुखंड िनयिमतीकरण अज व तपासणी सुचीभुखंड िनयिमतीकरण अज व तपासणी सुचीभुखंड िनयिमतीकरण अज व तपासणी सुची    

((((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                             

    

    

    

    

    

((((ःवीकृती िलिपकाची ःवा�रीःवीकृती िलिपकाची ःवा�रीःवीकृती िलिपकाची ःवा�रीःवीकृती िलिपकाची ःवा�री))))    

अजदारा7याअजदारा7याअजदारा7याअजदारा7या उपयोगासाठी उपयोगासाठी उपयोगासाठी उपयोगासाठी    
ूितूितूितूित,,,,    

    मामामामा....िमळकत 8यवःथापकिमळकत 8यवःथापकिमळकत 8यवःथापकिमळकत 8यवःथापक,,,,    

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

    पुणेपुणेपुणेपुणे....    

        

    िवषय िवषय िवषय िवषय ::::---- सदिनका  सदिनका  सदिनका  सदिनका / / / / भुखंड िनयिमतीकरणभुखंड िनयिमतीकरणभुखंड िनयिमतीकरणभुखंड िनयिमतीकरण    करणेबाबतकरणेबाबतकरणेबाबतकरणेबाबत 

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

      

    

    

    

२२२२. . . . संपूण प?ा  संपूण प?ा  संपूण प?ा  संपूण प?ा      

मोबाईलमोबाईलमोबाईलमोबाईल::::----    

३३३३. . . . योजनेचे नावयोजनेचे नावयोजनेचे नावयोजनेचे नाव     

४४४४. . . . वसाहतीचे नाववसाहतीचे नाववसाहतीचे नाववसाहतीचे नाव     

५५५५. . . . सदिनकासदिनकासदिनकासदिनका /  /  /  / भुखंड बमांकभुखंड बमांकभुखंड बमांकभुखंड बमांक     

 

महोदय, 

 वर नमूद केलेली सदिनका / भुखंड िनयिमतीकरणासाठी सोबत जोडलेBया पुःतीका व 

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

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 8यितिरH स�म अिधकारी आवँयकतेनसुार इतर कागदपऽांची मागणी कE शकतात. 

कृपया अजदाराने याची नLद Mयावी. 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    अजदाराची सहीअजदाराची सहीअजदाराची सहीअजदाराची सही    

िदनांकिदनांकिदनांकिदनांक        नावनावनावनाव    



 

कायालयीन उपयोगासाठीकायालयीन उपयोगासाठीकायालयीन उपयोगासाठीकायालयीन उपयोगासाठी    

तपासणी सचुी तपासणी सचुी तपासणी सचुी तपासणी सचुी     

( ( ( ( सदिनका सदिनका सदिनका सदिनका / / / / भुखंड िनयिमतीकरणासाठी  भुखंड िनयिमतीकरणासाठी  भुखंड िनयिमतीकरणासाठी  भुखंड िनयिमतीकरणासाठी  ))))    

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 नLदणीकृत खरेदी खताची ूत [        ][        ][        ][        ]    

३ Rहाडाने िविहत केलेले अजदाराचे S.२००/- चे ःटॅRप पेपरवरील �तीपूतUबंधपऽ. [        ][        ][        ][        ]    

४ Rहाडाने िविहत केलेले सहकारी संःथेचे ना हरकत ूमाणपऽ. [        ][        ][        ][        ]    

५ उCपVनाचे ूमाणपऽ (फH उ7च उCपVन गटासाठी) [        ][        ][        ][        ]    

६ संपूण थकबाकी भरणा केलेBया पावCयां7या ूती. (भुईभाडे व अकृिषक आकार 

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

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

भरBया7या पावतीची ूत 
[        ][        ][        ][        ] 

 

कायालयीन उपयोगासाठीकायालयीन उपयोगासाठीकायालयीन उपयोगासाठीकायालयीन उपयोगासाठी 

 काऊंटरवरील ःवीकृती िलिपकाने पाठिवBयाचा िदनांक 

 


