
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 
 

११११५.५.५.५.सदिनकासदिनकासदिनकासदिनका /  /  /  / भुखंडभुखंडभुखंडभुखंड /  /  /  / रेखाकंनरेखाकंनरेखाकंनरेखाकंन    नकाशानकाशानकाशानकाशा    िमळणेसाठीिमळणेसाठीिमळणेसाठीिमळणेसाठी    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                         

    

    

    

    

    

((((ःवीकृती िलिपकाची ःवा�रीःवीकृती िलिपकाची ःवा�रीःवीकृती िलिपकाची ःवा�रीःवीकृती ि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 : : : :----    सदिनकासदिनकासदिनकासदिनका /  /  /  / भुखंडभुखंडभुखंडभुखंड /  /  /  / रेखाकंनरेखाकंनरेखाकंनरेखाकंन    नकाशानकाशानकाशानकाशा    िमळणेबाबतिमळणेबाबतिमळणेबाबतिमळणेबाबत.... 

आडनावआडनावआडनावआडनाव    नावनावनावनाव    विडलाचें विडलाचें विडलाचें विडलाचें / / / / पतीचे नावपतीचे नावपतीचे नावपतीचे नाव    ११११. . . . अजदाराचेअजदाराचेअजदाराचेअजदाराचे    नावनावनावनाव    

      

    

    

२२२२. . . . संपूणसंपूणसंपूणसंपूण    प@ाप@ाप@ाप@ा            

दरAवनी दरAवनी दरAवनी दरAवनी ुु ुु ::::----    

३३३३. . . . योजनेचे नावयोजनेचे नावयोजनेचे नावयोजनेचे नाव     

४४४४. . . . वसाहतीचे नाववसाहतीचे नाववसाहतीचे नाववसाहतीचे नाव     

५५५५. . . . सदिनकासदिनकासदिनकासदिनका////भुखंडभुखंडभुखंडभुखंड/ / / / 9यापारी गाळा ब9यापारी गाळा ब9यापारी गाळा ब9यापारी गाळा ब     

 

महोदय, 

 मला वर नमुद केलेली सदिनका / भुखंड / रेखाकंन नकाशा8या ूतीची आवँयकता आहे. 

Dयासाठी आवँयक ते शुEक भरFयास मी तयार आहे. तरी मला वरील सदिनका / भुखंड / रेखाकंन 

नकाशाची ूत िमळावी,  ही िवनंती. 

िटप :-   १. अजदार सदिनका / भुखंडधारकाने तपासणीसुचीूमाणे सव कागदपऽे स�म 

ूािधका-याकडनू  सा�ांिकत कHन जोडलेली आहेत, याची खाऽी  कHनच सही करावी. 

        २. या 9यितिरJ स�म अिधकारी आवँयकतेनसुार इतर कागदपऽांची मागणी कH 

शकतात. कृपया अजदाराने याची नLद Mयावी. 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    अजदाराचीअजदाराचीअजदाराचीअजदाराची    सहीसहीसहीसही        

िदनांकिदनांकिदनांकिदनांक        नावनावनावनाव    



 

कायालयीन उपयोगासाठीकायालयीन उपयोगासाठीकायालयीन उपयोगासाठीकायालयीन उपयोगासाठी    

तपासणी सचुी तपासणी सचुी तपासणी सचुी तपासणी सचुी     

((((सदिनकासदिनकासदिनकासदिनका /  /  /  / भुखंडभुखंडभुखंडभुखंड /  /  /  / रेखाकंनरेखाकंनरेखाकंनरेखाकंन    मंजूरमंजूरमंजूरमंजूर    नकाशानकाशानकाशानकाशा    िमळणेबाबतिमळणेबाबतिमळणेबाबतिमळणेबाबत))))    

तपासणी सुचीतील आवँयक कागदपऽे जोडEयानतंर Dया समोर ःवीकृती िलिपकाने तपासणी सुचीतील आवँयक कागदपऽे जोडEयानतंर Dया समोर ःवीकृती िलिपकाने तपासणी सुचीतील आवँयक कागदपऽे जोडEयानतंर Dया समोर ःवीकृती िलिपकाने तपासणी सुचीतील आवँयक कागदपऽे जोडEयानतंर Dया समोर ःवीकृती िलिपकाने [[[[√] ] ] ]     

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

१ िविहत नमुPयातील अज  [        ][        ][        ][        ]    

२ संपूण थकबाकी भरणा केलेEया पावतीची ूत / ना देय ूमाणपऽ. [        ][        ][        ][        ]    

३ िवतरण पऽाची  व ताबापऽाची ूत. [        ][        ][        ][        ]    

 

कायालयीन उपयोगासाठीकायालयीन उपयोगासाठीकायालयीन उपयोगासाठीकायालयीन उपयोगासाठी 

 काऊंटरवरील ःवीकृती िलिपकाने पाठिवEयाचा िदनाकं 
 


