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तीपञ      (र. . ३००/-) 
 

सदरचे तीप  आज रोजी दनांक -      /     /२०१५ या दवशी, 
 

मी/ आ ही, ी/ ीम---------------------------------------------------------, वय ------ वष,  धंदा -----------, 
रा. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------- 

 याअथ   मौजे -------------  ता. ---------------- िज. पुणे येथील स.नं./ िस.स.नं. -------------------
-------- पुणे यांसी एकुण े  ------------------ चौ.मी. धारण करीत आह.े 

 आिण याअथ  सदरचे भुखंडावर मी / आ ही बांधकाम कर याचे िनि त केले आह.े  

  आिण याअथ , मी/आ ही महारा  जिमन महसुल अिधिनयम -१९६६ मधील कलम ४४ अ वये 
सदर जागेवरचा बांधकाम नकाशा मंजुरीसाठी मा. सहशहर अिभयंता/ कायकारी अिभयंता बांधकाम 
परवानगी  व अनिधकृत बांधकाम परवानगी िवभाग प. च.म.न.पा. पपरी पुणे - १८, यांचेकडे सादर केला 
आह.े  

 आिण याअथ , सदरचा बांधकाम नकाशा मंजुर होणेकामी मा. सहशहर अिभयंता/ कायकारी 
अिभयंता बांधकाम परवानगी  व अनिधकृत बांधकाम परवानगी िवभाग प. च.म.न.पा. पपरी पुणे - १८, 
यांचेकडे िवहीत नमु यात ित ाप  सादर केले आह.े   

 आिण याअथ , मा. सहशहर अिभयंता/ कायकारी अिभयंता बांधकाम परवानगी  व अनिधकृत 
बांधकाम परवानगी िवभाग प. च.म.न.पा. पपरी पुणे - १८, सदर ित ाप ाचे आधारे बांधकाम 
नकाशामंजुर करणेस तयार झाले आहेत. 

 याअथ , आता मी/ आ ही दले या ित ाप ाचे सा ीने तसेच वरील जागेवरील बांधकामास    
मा. सहशहर अिभयंता/ कायकारी अिभयंता बांधकाम परवानगी  व अनिधकृत बांधकाम परवानगी िवभाग 
प. च.म.न.पा. पपरी पुणे - १८, यांनी परवानगी देणेचे मा य केलेव न असे तीप  देतो क , वरील 

जागेसंदभात कोण याही यायालयात वाद उ व यास कवा नागरी जिमन कमाल धारणा काय ाखाली 
िनयु  केले या स म ािधकारी यांचेकडेवाद उ प  होऊन तसेच कोण याही स म ािधका-यापुढे वाद 
उ प  होऊन तसेच कोण याही स म ािधका-यापंुढे वाद उ प  होऊन यातुन होणा-या खच / नुकसानीस, 
मी / आ ही पुण जबाबदार रा . 

 मी / आ ही असेही कबुल करतो क , वर तीप ात नमुद केले या अटी व शत  माझेवर / आमचेवर 
बंधनकारक आहेत.  

 हे तीप  आज दनांक -     /   /२०१६ रोजी सा ीदारा या सा ीने क न दले.  

पुणे, दनांक -     /     /२०१६   

अजदाराचे नांव 
  
 

 

 

 

 

 


