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ाक् कसडडप्र व त् ययनंतरची वयरस नोंद 
हक्करसोडपत्र क्कहणजे एर्र करुटुुंबातील रडणतकयाहीकसोदस्कयाने,कसोहहहस्कसोेदानाने,कतकयाचा ाकतकयाकएर्र करुटुुंबाचकयाक
मिळरतीवनील,कस्कवत:चकयाकहहस्कस्कयाचा ाकवैयकक्कतरकहक्कर,कतकयाचा कएर्र करुटुुंबाचकयाकसोदस्कयाचकयाकंरुं वाक
सोहदायराचा क्याकलाभात,कस्कवेचकछेने आणणकरायिस्कवरुपतीकसोडपून हदल्कयाबाबतकनोंदणीरृतकदस्कत.क 
 
ाक् कसडडप्र कडणयलय करतय येत े? 

एर्र करुटुुंबाचा ाकरडणताहीकस्क्र ीक पवाकतुरुपसकसोदस्कय,कसोहहहस्कसोेदानकहक्करसोडपत्र कररुपकशरतड.कएर्र करुटुुंबाचा ाक
रडणताहीकस्क्र ीक पवाकतुरुपसकसोदस्कयकंरुं वाकसोहहहस्कसोेदानक्क्कतकवानसोहक्करानकेमिळालेल्कयाकंरुं वाकमिळूकशरणायकयाक
एर्र करुटुुंबातीलकमिळरतीतीलकस्कवत:चकयाकहहस्कस्कयाचकयाकमिळरतीतुनतेकहक्करसोडपत्र ,कतकयाचा कएर्र करुटुुंबाचकयाकस्क्र ीक
 पवाकतुरुपसकसोदस्कयकंरुं वाकसोहहहस्कसोेदानकयाुंचकयाकलाभातकररुपकशरतड.ककक  
 
ाक् कसडडप्र कडणत् यय ळकतकतीच ेकरतय येते ? 

्क्कतकवानसोहक्करानेकमिळालेल्कयाकंरुं वाकमिळूकशरणायकयाकएर्र करुटुुंबातीलकमिळरतीतीलकस्कवत:चकयाकहहस्कस्कयाचकयाक
मिळरतीतुनतेकहक्करसोडपत्र करनताकयेते.क 
 

ाक् कसडडप्र कडणयच यय लयतयत करतय येत े? 

्क्कतकतकयाचा कएर्र करुटुुंबाचकयाकस्क्र ीक पवाकतुरुपसकसोदस्कयकंरुं वाकसोहहहस्कसोेदानकयाुंचकयाकलाभातकहक्करसोडपत्र करनताक
येते.कतकयाकएर्र करुटुुंबाचा े सोदस्कयकंरुं वाकसोहहहस्कसोेदानकनसोलेल्कयाकयकयक्कतीचकयाकलाभातकलालेलाकदस्कतकहक्करसोडपत्र क
हडतकनाही.क सोाकदस्कतकहस्कताुंतनणाचा ाकदस्कतक्कहणूनकृहृीतकरनलाकजातडकवकिुुंबई िदु्ाुंरकरायदा १९५८किरीलक
तनतुदीुंन्कवयेकिूल्कयाुंरनासोकवकिुद्ाुंरकशुल्करासोकता्र कतनतड.क 
 
ाक् कसडडप्रयचय कडददलय 
सोववसोारानणतणेकहक्करसोडपत्र कववनािडबदला रेलेकजातेकतनुंतूकहक्करसोडपत्र कहेकिडबदल्कयासोहक सोूकशरते.क
िडबदल्कयासोहक सोणानेकहक्करसोडपत्र कतकयाचा कएर्र करुटुुंबातीलकसोदस्कयकंरुं वाकसोहहहस्कसोदेानकयाुंचकयाकलाभातक
 सोल्कयानेकतकयावनकिुद्ाुंरकशुल्करकआरानलेकजातकनाहीकतपावतकहक्करसोडपत्र कनोंदणीरृतक सोतेकतकयािुळेकतेकनोंदणीक
शुल्करासोकता्र क सोते.क 
 

ाक् कसडडप्र नोंदणीकृत असयवे कयय? 

हडय,कहक्करसोडपत्र कहेकलेखीकआणणकनोंदणीरृतक सोणेक तकयावयकयरकआहेक न्कयपाकतकयाचा ीकनोंदकसोनरानीकदतकतनातक
हडणानकनाही.क 
 

ाक् कसडडप्र कसे करयवे ? 

एर्र करुटुुंबातीलकमिळरतीवनीलकहक्करकसोडपणानाकआणणकतडकहक्करक्रहहणकरनणानाकयाुंनाकस्कवतुं्र तणेक पवाकएर्र क
रुटुुंबातीलकसोववकसोदस्कयाुंनाकसोुंयुक्कततणे,कतकयाचा कएर्र करुटुुंबातीलकरडणाहीकएराचकयाकंरुं वाकएरातेषा ाकजास्कतक
सोदस्कयाुंचकयाकलाभातकहक्करसोडपत्र ाचा ाकदस्कतकरनताकयेतड.क 
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 सोाकदस्कतकनक्करिकरुप.क२००/-कचकयाक( द्कययावतकतनतुदकतहावी)किुद्ाुंरत्र ावनक(स्कटततकतेतनवन)कलेखीक सोावा.क
यारािीकजाणरानकववधरज्ञाचा ाकसोल्कलाकणेणेक मभरेतेतकआहे.क 
हक्करसोडपत्र ाचकयाकदस्कतातकखालीलकृडटकटीकनिूदक सोायकयात.कक 
कहक्करसोडपत्र ाचा ाकदस्कतकमलहून देणान याुंचा ी नावे,कवय,कतत्ता,करुंदाकयाबाबतचा ाकततशील. 
कहक्करसोडपत्र ाचा ाकदस्कतकमलहून णेणान याुंचा ी नावे,कवय,कतत्ता,करुंदाकयाबाबतचा ाकततशील. 
कएर्र करुटुुंबाचकयाकसोववकशाखाुंचा ीकवुंशावळ. 
कएर्र करुटुुंबाचकयाकमिळरतीचा केहहस्कसोाकहनहायकवववनण.क 
कदडनकहनटकतषा कआणणकलायरकसोाषा ीदानाुंचा ीकनावे,कवय,कतत्ता,करुंदाकयाबाबतचा ाकततशीलकवकस्कवाषा नी. 
कदस्कताचा केहनटकतादनकवकनोंदणी. 
काक् कसडडप्र, स् वत:च यय सास् स् ययच यय सवक ंकंवय कयाी ळकतकतींदयदत करतय येते. ाक् कसडडप्र स् वत:च यय 
सास् स् ययच यय कडणकडणत् यय ळकतकतींदयदत ि ण कडणयच यय लयतयत करीत िाे ि ण स् वत:च यय सास् स् ययच यय 
कडणत् यय ळकतकतींदयदत ाक् कसडडप्र केलेले नयाी ययचय स् पष् ट उल् लेख ाक् कसडडप्रयत असयवय.कययक ते 
तववष् ययत कययदेरीर अडचण येणयर नयाी. कककककक 

 

ाक् कसडडप्रयची क दत  

हक्करसोडपत्र कररीही रनता येत,े तकयासोकिुदतीचा केबुंरनकनाही.कहक्करसोडपत्र ासोातीक७/१२क पवाकमिळरतक
त्र ीरेवनकरुटुुंबाचकयाकसोदस्कयाचा केनाव दाखल  सोणकयाचा ीकआवयकयरताकनसोते.क्क्कतकतडकएर्र करुटुुंबातीलकसोदस्कयक
 सोल्कयाचा केमसोदकदकरनणकयाइतपतततकतुनावाक सोावा.क 
 
ाक् कसडडप्रयचय दस् त ळकतयल् ययवर तलय य ययंनी कयय करयव े? 
हक्रसोडपत्र ाचा ीकराृदत्र े रेतातत लाल्यानुंतन तलाती याुंनी हक्रसोडपत्र ाचा ा दस्त हा नोंदणीरृत  सोल्याचा ी 
खा्र ी रनावी.  नोंदणीरृत हक्रसोडपत्र ाचा ी नोंद ररुप नये. ाक् कसडडप्रयची नोंद करतयंनय संदंधिकातयने  
स् वत:च यय सास् स् ययच यय सास् स् ययच यय कडणकडणत् यय ळकतकतींदयदत ि ण कडणयच यय लयतयत ाक् कसडडप्र केले 
िाे ि ण स् वत:च यय सास् स् ययच यय कडणत् यय ळकतकतींदयदत ाक् कसडडप्र केलेले नयाी ययचय स् पष् ट उल् लेख 
फेरफयर नोंदीत करयवय. ययक ते तववष् ययत कययदेरीर अडचण येणयर नयाी. हक्रसोडपत्र  नोंदणीरृत  सोलेकतनचा क
ृाव निुना ६ िदये तयाचा ी नोंद रनावी. सोवव हहतसोुंबुंरीताुंना नडटीसो बजवावी.  नोंदणीरृत हक्रसोडपत्र ाचा ी 
नोंद रनणे  वैर आहे. 
 
ाक्कसडडप्र जर एखयद यय कसालेने केले असेल तर कयय करयवे? 
खातेदानाचया रुटुुंबातील िहहलेने जन हक्रसोडपत्र ाचा ा नोंदणीरृत दस्त ररून हदला  सोेल तन तया िहहलेला 
रेतयकन ववचा ारुपन, हतने हक्रसोडपत्र ाचा ा दस्त रडणाचया दबाबाखाली रेला नाही याचा ी खा्र ी रनावी. 
हक्रसोडपत्र ािुळे हतला िालिते्तत हहस्सोा मिळणान नाही याचा ी हतलाकरल्तना द्यावी. हहुंद ूवानसोा रायदा 
१९५६ िरील सोन २००५ चया सोुरानणेनुसोान िहहलाुंनाही िालिते्तत सोिान हहस्सोा मिळणयाचा ा हक्र रेतातत 
लालेला आहे याचा ीहीकहतला रल्तना द्यावी. जरून तन सोदन िहहलेचा ा तसोा जबाब घ्यावा.  
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ाक् कसडडप्रयनंतर वयरस नोंद 
उदयारण १:ककियतकशुंरननावाुंचकयाकनावावनकृावातकएरचा कशतेजिीनकहडती.कतेकियतकलाल्कयानुंतनकतकयाुंचा केवानसोक
्कहणूनकतकयाुंचा ीकततनीकताववती,कतीनकिुले-कनाजेंद्, ववजयकआणण  हनलकतसोेचा कदडनकिुली-क लराकआणण 
सोुलडचा नाकयाुंचा ीकनावेकदाखलकलाली.कराहीकहदवसोानुंतनक लराकवकसोुलडचा नाकयाुंनीकभावाुंचकयाकहक्करातकहक्रसोडपत्र क
ररुपनकहदले.करालाुंतनानेकताववतीकियतकलाली.कआताकवानसोकनोंदकरनताुंनाकताववतीचा केवानसोक्कहणूनकनाजेंद्, ववजयक
आणण  हनलकयाुंचा ीकनावेकदाखलकरनावीतकआणणक लराकआणण सोुलडचा नाकयाकदडनकवानसोाुंनीकहदनाुंरक...क/.../....क
नडजी,कनाजेंद्, ववजयकआणण  हनलकयाकभावाुंचकयाकहक्करातकहक्रसोडपत्र कररुपनकहदलेकआहेकतकयाचा ीकनोंदक्ेन्ानक
क्रिाुंरक.......क न्कवयेकनोंदववलेलीकआहेक सोेकनिूदकरनावे. 
क 
उदयारण २:ककियतकशुंरननावाुंचकयाकनावावनकृावातकतीनकशतेजमिनी,कएरकणनकआणणकएरक्ािवहाऊसोकहडते.कतेक
ियतकलाल्कयानुंतनकतकयाुंचकयाकरतनडक्कतकताचा कमिळरतीुंनाकतकयाुंचा केवानसोक्कहणूनकतकयाुंचा ीकततनीकताववती,कतीनकिुले-क
नाजेंद्, ववजयकआणण  हनलकतसोेचा कदडनकिुली-क लराकआणण सोुलडचा नाकयाुंचा ीकनावेकदाखलकलाली.कराहीक
हदवसोानुंतनक लराकवकसोुलडचा नाकयाुंनीकभावाुंचकयाकहक्करातकहक्रसोडपत्र कररुपनकहदले.कयाकहक्करसोडपकत्र ाचा ीकनोंदक
रनताुंना,क लराकवकसोुलडचा नाकयाुंनीकरतनडक्कतकरडणरडणतकयाकमिळरतीुंवनीलकहक्करकसोडपलाकआहेकयाचा ीकसोववस्कतनक
नोंदकघ्कयावी.कजरूनकतनकजकयाकमिळरतीुंवनीलकहक्करकसोडपलेलाकनाहीकतकयाबाबतकस्कतटकटतणेकनिूदकरनावे.करालाुंतनानेक
ताववतीकियतकलाली.कआताकवानसोकनोंदकरनताुंनाकताववतीचा केवानसोक्कहणूनकनाजेंद्, ववजयकआणण  हनलकयाुंचा ीकनावेक
दाखलकरनावीतकआणणक लराकआणण सोुलडचा नाकयाकदडनकवानसोाुंनीकहदनाुंरक...क/.../....कनडजी,कनाजेंद्, ववजयक
आणण  हनलकयाकभावाुंचकयाकहक्करातक.....,क......,कयाकमिळरतीुंवनीलकहक्रसोडपत्र कररुपनकहदलेकआहे,कतकयाचा ीकनोंदक
्ेन्ानकक्रिाुंरक.......,कहदनाुंरक...क/.../....क न्कवयेकनोंदववलेलीकआहे.कतनुंतूक.....,कयाकमिळरतीबाबतक लराक
आणण सोुलडचा नाकतकयाुंनीकहक्करसोडपत्र कररुपनकहदलेलेकनाही.कतकयािुळेकहक्रसोडपत्र कररुपनकनकहदलेल्कयाक.........कयाक
मिळरतीवनकनाजेंद्, ववजयकआणण  हनलकतसोेचा क लराकआणण सोुलडचा नाकयाुंचा केनावकतववतीचा केवानसोक्कहणूनक
दाखलकरेलेकआहेक सोेकनिूदकरनावे. 
 
एकदय ाक् कसडडप्रयचय नडदणीकृत दस् त केल् ययनंतर, ाक् क सडडलेल् यय ळकतकतीत प ह ाय ाक् क, 
सास् सय कय ण ययदयदत कडणतीाी कययदेरीर तरत द नयाी ययची नोंद घ् ययवी.   
 
 
     क 


