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विविा हक् कनोंदणीचीच नोंदण ेेरेार प ् िकाि नोंदणवििांनोंा ााीीी ्रमााीे कादणप् े् यािचि. 
अ.क्र. सपंाणनोंाीा ्रमकार आिश् यक कादणप् े
१ वारसा हक् प,  

उत्तराधिपार 
मळू कपिं वा प्रमाणित मतृ यदूाखाा ा, प्रततज्ञापत्र/स् वयिंोषणिापत्र, पष ीस 
पाटी /ग्रामसेवप/सरपिंच यािंचा दाखाा ा, अर्ााती  सवा वारसािंबाबत वय, 
पत्ता, दाखरुध् वनी/भ्रमि ध् वनी यािंचा परुा् यासह तपली .  

२ ारेदाखी/ बक्षीसपत्र/ 
गहािात/ भाडपेट् टा/  

सिंबिंधित नोंदाखिीपृत दाखस् ताची प्रमाणित प्रत, सचूी क्र. २, लतेपरी परुावा, 
प्रततज्ञापत्र/स् वयिंोषणिापत्र, सवा हहतसिंबिंधितािंचा रहहवास परुावा.   

३ हक् पसषडपत्र नोंदाखिीपृत हक् पसषडपत्राची प्रमाणित प्रत, सचूी क्र. २, 
प्रततज्ञापत्र/स् वयिंोषणिापत्र, सवा हहतसिंबिंधितािंचा रहहवास परुावा.   

४ मतृ यपूत्र मतृ यदूाखाा ा, मतृ यपूत्राची प्रमाणित प्रत, प्रततज्ञापत्र, सवा हहतसिंबिंधितािंचा 
रहहवास परुावा.   

५ वाटप नोंदाखिीपृत वाटपत्राची प्रमाणित प्रत कपिं वा म.र्.म.अ प म ८५ चा 
आदेाखल, मषर्िीचा अहवा .  

६ ववपसन परार नोंदाखिीपृत ववपसनपराराची प्रमाणित प्रत, सचूी क्र. २, 
प्रततज्ञापत्र/स् वयिंोषणिापत्र, सवा हहतसिंबिंधितािंचा रहहवास परुावा.   

७ न याया यीन आदेाखल  न याया यीन आदेाखलाची प्रमाणित प्रत, प्रततज्ञापत्र/स् वयिंोषणिापत्र, सवा 
हहतसिंबिंधितािंचा रहहवास परुावा.     

८ लासपीय आदेाखल  लासपीय आदेाखलाची मळू प्रत, प्रततज्ञापत्र, सवा हहतसिंबिंधितािंचा रहहवास 
परुावा.     

प्रत येप प्रततज्ञापत्र/स् वयिंोषणिापत्रा् या लेवट् या पचर्  ेदाखात, ‘या प्रततज्ञापत्र/स् वयिंोषणिापत्राती  मर्पूर माझ्या 
माहहतीप्रमािे ारा आणि बरषबर आहे’ असे नमूदाख परावे. आणि त    यााा ी लेवटी 'ाोटे ्रमतिज्ञाप् करीे हा भारिचय णंड 
संहहिा कीा १९१ अन्िये दंभचर द न्हा असूनों असे कृत्य भारिचय णंड संहहिा कीा १९३, १९९ अन्िये शिक्षेस पा् 
आहे याीच ाीा जाणीि आहे' असा उल् ेा परिे बिंिनपारप परावे. 
वारसा हक् प, उत्तराधिपारबाबत् या प्रततज्ञापत्र/स् वयिंोषणिापत्रात उपरषक् त मर्पूरा् या आिी 'याशििाय कोीचही िारस 
नोंाही आणी कोीिाही िारस डािीीा देीा नोंाही' असा उल् ेा परिे बिंिनपारप परावे. 
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ववववि हक् पनोंदाखिीची नोंदाख ेेरेार पुस् तपात नोंदाखववतािंना ाा ी  तपासिी यादाखी प्रमािे तपासिी 
परावी. 

िारसनोंदण करण यापूित िपासीच याणी 
अ.क्र. महस ूी गावाचे नाव: सझ् याचे नाव: 
१ म.र्.म.अ. १९६६ प म १४९ प्रमािे अर्ा/वदाखी 

देाखिार् याचे नाव  
 

२ वारसनोंदाख अर्ा/वदाखी प्राप् त ााल् याचा हदाखनािंप  
३ बारतनलीमिी  अनकु्रमािंप  
४ अर्ादाखारास पषहषच हदाखल् याचा हदाखनािंप  
५ अर्ा सवा वारसािंनी ममळून हदाख ा आहे पाय?  
६ मयत ाातदेाखाराचे नाव  
७ ाात ेक्रमािंप  
८ भमूापन क्रमािंप  
९ मतृ यचूा हदाखनािंप  
१० मतृ यचूा दाखाा ा हर्र पे ा आहे पाय?  
११ सवा वारसािंची अर्ााती  मर्पूरास मान यता आहे पाय?  
१२ अर्ा वव िंब ललु् पास पात्र आहे पाय? (म.र्.म.अ. प म 

१५२) 
असल् यास दाखिंडाची रक् पम आणि पावती क्रमािंप 

 

१३ मयताने मतृ यपूत्र पन न वेव े आहे पाय?  
१४ मतृ यपूत्र पन न वेव े असल् यास त ेपषिा् या नाव ेआहे व 

त याचे मयताली पाय नात ेआहे? 
 

१५       मतृ यपूत्राती  प्राप् तपताा आणि अर्ााती  नावात ेरप आहे पाय? असल् यास पषिता? 
 
 
 
 
१६                                   अर्ााती  वारसािंची माहहती 

वारसाचे नाव मयत ाातदेाखाराली नात े
 

१७ वारस वराव (गा.न.६-प) क्रमािंप आणि हदाखनािंप   
१८ वारस वराव (गा.न.६-प) चा तनिाय आणि हदाखनािंप  
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१९ अर्ा आणि स् थातनप चशपलीत पाही ेरप आूळून आ ा असल् यास त याचा तपली  

२० ेेरेार नोंदाख (गा.न.६) क्रमािंप आणि हदाखनािंप  
२१ नमनुा ९ ची नषटीस पावववल् यावर पाही हरपती प्राप् त 

ााल् या पाय? 
 

२२ हरपती प्राप् त ााल् या असल् यास त यािंचे स् वरूप  
२३ हरपतीिंवर पे े ी पायावाही (तक्रार पेस चा व ी अस े तर त याचा तपली  व तनिाय नमदूाख परावा) 

 
 
 
 

२४ ेेरेार नोंदाखीिंवर ोेत े ा तनिाय  
२५     लरेा 

स् वाक्षरी: त ावी                                                   मिंड अधिपारी 
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िाटपनोंदण करण यापूित िपासीच याणी 
अ.क्र. महस ूी गावाचे नाव: सझ् याचे नाव: 
१ वाटपाचा प्रपार 

अ) नोंदाखिीपृत वाटप 
ब) म.र्.म.अ. प म ८५ अन वये वाटप 
प) वाटप दाखराास् त (हदाखवािी न याया यामा ाे त वाटप)  

 

२ अर्ादाखाराचे नाव  
३ अर्ा/वदाखी प्राप् त ााल् याचा हदाखनािंप  
४ बारतनलीमिी  अनकु्रमािंप  
५ वाटप आदेाखलात गाव नमनुा सात वर नमदूाख सवा सहिारपािंची 

नावे समाववष् ट आहेत पाय? 
 

६ नसल् यास त याचे पारि पाय? 
 
 

७ इतर अधिपारात पाही बषर्ा आहे पाय?  
८ असल् यास सिंबिंिीतािंची सिंमती/परवानगी ोेत ी आहे पाय?  
९ सिंबिंधित ममळपतीबाबत हदाखवािी/महस ुी न याया यात पाही  

वादाख/दाखावा दाखाा  आहे पाय? 
 

१० असल् यास स् थधगती आहे पाय?  
११ वाटपामळेु पषित याही पायय याचा भिंग हषतष पाय?   
१२ अर्ादाखारािंनी मषर्िी परून ोेत ी आहे पाय?  
१३ अर्ादाखाराने आवश् यप मु् ािंप ललु् प अदाखा पे े आहे पाय?    
१४ ेेरेार नोंदाख (गा.न.६) क्रमािंप आणि हदाखनािंप  
१५ ेेरेार नोंदाखीिंवर ोेत े ा तनिाय  
१६     लरेा 

स् वाक्षरी: त ावी                                                   मिंड अधिपारी 
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ारेणी/बक्षचस/इकरार नोंदण करण यापिूत िपासीच याणी 
अ.क्र. महस ूी गावाचे नाव: सझ् याचे नाव: 
१ दाखस् ताचा प्रपार  
२ म.र्.म.अ. १९६६ प म १४९ प्रमािे अर्ा/वदाखी 

देाखिार् याचे नाव  
 

३ अर्ा/वदाखी प्राप् त ााल् याचा हदाखनािंप  
४ बारतनलीमिी  अनकु्रमािंप  
५ अर्ादाखारास पषहषच हदाखल् याचा हदाखनािंप  
६ दाखस् त पन न देाखिार् यािंची नाव े  

 
७ दाखस् त पन न ोेिार् यािंची नावे  

 
८ पु माुत यारपत्र िारपाचे नाव  

(् यवहार पु.म.ुपत्र िारपामा ाे त ाा ा असल् यास) 
 

९ पु माुत यारपत्र नोंदाखिीपृत आहे पाय?  
१० सिंबिंधित ाात ेक्रमािंप  
११ सिंबिंधित भमूापन क्रमािंप  
१२ सिंबिंधित क्षेत्र  हे.              आर 
१३ अर्ा वव िंब ललु् पास पात्र आहे पाय? (म.र्.म.अ. प म 

१५२) 
असल् यास दाखिंडाची रक् पम आणि पावती क्रमािंप 

 

१४ इतर अधिपारात पाही बषर्ा आहे पाय?  
१५ असल् यास सिंबिंिीतािंची सिंमती/परवानगी ोेत ी आहे पाय?  
१६ सिंबिंधित ममळपतीबाबत हदाखवािी/महस ुी न याया यात पाही  

वादाख/दाखावा दाखाा  आहे पाय? 
 

१७ असल् यास स् थधगती आहे पाय?  
१८ वाटपामळेु पषित याही पायय याचा भिंग हषतष पाय?   
१९ ेेरेार नोंदाख (गा.न.६) क्रमािंप आणि हदाखनािंप  
२० नमनुा ९ ची नषटीस पावववल् यावर पाही हरपती प्राप् त 

ााल् या पाय? 
 

२१ पु माुत यारपत्र परून देाखिार या ा नषटीस पावव ी आहे 
पाय? (् यवहार पु.म.ुपत्र िारपामा ाे त ाा ा असल् यास) 

 

२२ हरपती प्राप् त ााल् या असल् यास त यािंचे स् वरूप  
२३ हरपतीिंवर पे े ी पायावाही (तक्रार पेस चा व ी अस े तर त याचा तपली  व तनिाय नमदूाख परावा) 
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२४ ेेरेार नोंदाखीिंवर ोेत े ा तनिाय  
२५    लरेा 

स् वाक्षरी: त ावी                                                   मिंड अधिपारी 
 
 
       
 


