
 
 

 
 

 

आवासीय मोहडा काय�क्रमको लािग आवेदन 
 412 Blvd of the Allies, Suite 901, Pittsburgh, PA 15219 
Phone: 412-255-6573; Email: jfairclaugh@ura.org 
Website: www.ura.org 

 
आवेदकको जानकारी:  

घरधनी/घरमा ब�ेको नाम:    इमेल  टेिलफोन न�र 

घर मािलकको सडक ठेगाना  
 
सुधार गनु�पन� घर स��ी: 

शहर रा� िजप 

 

�क र लट - (अिलघानी काउ�ी �रयल ए�ेट पोट�लमा खो��होस्)     
 

सडक ठेगाना शहर रा� िजप 

िछमेकी  
 
घरेलु आय: 

     ऐितहािसक/गैर ऐितहािसक   
 

 
िज�ा प�रषद 

 

कृपया तपाईँको संयु� घरेलु वािष�क आय िनिद�� गन�को लागी तलको तािलका उपयोग गनु�होस्  
घरको 

आकार 
 50%  80%  100%  115%  120% 

1  $29,700  $47,500  $59,400  $68,300  $71,250 
2  $33,950  $54,300  $67,850  $78,000  $81,450 
3  $38,200  $61,100  $76,350  $87,800  $91,600 
4  $42,400  $67,850  $84,800  $97,550  $101,800 
5  $45,800  $73,300  $91,600  $105,350  $109,950 
6  $49,200  $78,750  $98,400  $110,750  $118,050 
7  $52,600  $84,150  $105,200  $120,950  $126,200 
8  $56,000  $89,600  $111,950  $128,750  $134,350 

 

AMI को िहसाब गन�को लािग HUD ले �ेत्रह� िसज�ना गछ�  । िपट्सबग�को लागी आय सीमा िपट्सबग� MSA -अिलघानी, 

आम��� ांग, बीभर, बटलर, फेयट, वािशंगटन, र वे�मोर�ा� देशह�को आयमा आधा�रत छन् । 
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 आव�क कागजात चेकिल�: (िनवासी फकाड काय�क्रम आवेदन कन)

            यो आवेदन/�चीमा �न्� फाराम सँग िन�िल�खत जानकारी संल� �नु पछ� : 
☐ W2 वा पे��को ढाँचामा  अिघ�ो दुई मिहनाको आयको प्रमाण 

☐ आवेदन शु�$ १५०  (िपट्सबग�को यूआरएको लागी भु�ानी �ने चेक बनाउनुहोस्) 

☐ मोहडा र कुनै पिन खुला भएको भाग को र�ीन त��र 

☐ व�ु प�रयोजना बजेट/दायरा (सामग्री सिहत ठेकेदार�ारा िदईएको लाइन आइटम बोलकबोल) 

☐ घर मािलकको बीमा नीितको प्रमाण 

☐ िधतो दािय� र नगरपािलकामा भएको वत�मान करह�को प्रमाण 

☐ फारम W-9 करदाता पिहचान न�र र प्रमाणीकरणको लािग अनुरोध 

☐ ठेकेदारको बीमा र लाइसे�को प्रमाणको प्रितिलिप 

 

प्रमाणीकरण र खुलासा: 

१)  सबै सूचना म/हामीले   थाहा भए बमोिजम सबै जानकारी प्रदान गरेको छु, र मोहडा काय�क्रमबारे मैले पढेको छु र आवासीय 

आव�कताह�लाई पुरा त�रकाले बुझेको छु । 

२) मैले/हामी जात, रंग, िलंग, धम�, वैवािहक �स्थित, अश�ता, उमेर, यौन अिभमु�खकरण, वा राि�� य मूल को आधारमा भेदभाव 

गद�नौ।ं  

३) यो आवेदन िदँदाको िमित भ�ा एक (१) बष� िभत्र URA को जो कोही वा जो कोही कम�चारीसँग मेरो/हाम्रो पा�रवा�रक वा कुनै 

पिन स�� छैन (शेयरधारक, साझेदार, सद�, एजे�, प्रितिनिध वा कम�चारी को �प मा) । 
 

िपट्सबग�को शहरी पुनिव�कास प्रािधकरणबाट ऋण वा अनुदानको लागी िनवेदन िदएका सबैलाई उनीह� यूआरए वा 

िसंटी अफ िपट्सबग�को कम�चारीह� वा कम�चारीको नातेदार रहेको बारे खुलासा गन�को लािग अनुरोध ग�रन्छ  । 
 

यिद तपाईँ िसटी वा URA को कम�चारी �नु�न्छ वा कम�चारी सँग स���त �नु�न्छ भने, िनद�शकह�को बोड�मा �िचमा 

�ने �न्� (य�ो �स्थित जसमा सरकारी अिधकारीको िनण�य उनको ���गत �िचबाट प्रभािवत �न्छ) माफी पेश गनु� 

पछ�  । यिद तपाईँको URA िव�पोषणको लागी रकमको स्रोत अमे�रकी आवास र शहरी िवकास िवभाग (HUD) हो भने 

तपाईँले पिन शहरी योजना र �ीकृित को लागी HUD मा �िचमा �ने �न्� माफीको लािग एउटा औपचा�रक �िचमा �ने 

�न्� मािफ पेश गनु� पछ�  । 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

        (िनवासी फकाड काय�क्रम आवेदन क�।) 
 

 

४) िक मैले हाल URA �ारा काय�रत कुनै ���लाई भिव�को रोजगारी वा ठेका लगायत कुनै पिन मू�वान् व�ु प्र�ाव गरेको 

छैन प्र�ाव गिद�न । 

५) आपरािधक खुलासा: िक िन� िल�खत बाहेक अपराधको लािग दोषी ठह�रएको कुनै पिन �ापार �वसायको मािलक, साझेदार, 

िनद�शक, वा �ापारको शेयरधारक रहेको छैन, (अपराधको बारेमा �ा�ा गनु�होस् र किहले दोषी ठह�रएको िथयो): 

 

६) गैर-खुलासाको प्रभाव: िक म/हामी �ीकार गछु�  िक यिद मैले िदएको कुनै जानकारी गलत वा भ्रामक ठह�रएमा  मेरो आवेदन 

त�ाल अ�ीकार गन� सिकने छ । 

७) ऋणका  आव�कताह� सँग अनुपालनको आ�ासन: िक म/हामी आ�ासन िदन्छौ ंिक म/हामी यो आवेदन र आवासीय 

मोहडा काय�क्रम, जस अ�ग�त यो आवेदन बनाईएको छ �सका आव�कताह�लाई पालन गन�छु / छौ ं। 
 
 
 

ह�ा�र:                                                                                                                   िमित:      

कृपया जाँच गनु�होस् र उिचत को� भनु�होस् 

☐ िक म एक कम�चारी �ँ: 

                       िपट्सबग� शहर                                                                                          िवभाग 

                         िपट्सबग� को यूआरए                                           िवभाग  

☐ िक म सँग स���त छु (कम�चारी को नाम)  को एक कम�चारी: 

    िपट्सबग� िवभाग को शहर  िपट्सबग�को यूआरए  
☐ कम�चारी संग मेरो स��: पित वा प�ी,  बुबा,  आमा,  छोरी,   

अ�                      (स�� िनिद�� गनु�होस्)                                                                                                        

• िक म िपट्सबग� को शहर वा URA को कम�चारी संग स���त छैन, न त म िपट्सबग� को शहर वा URA का कम�चारी �ँ 


