
 
 

  
 

 
 

 
अधिकार अधिलेखात नाव नोंदणीचा अर्ज 

अर्जदाराचा तपशील 

आिार क्रमाांक    

सांपूणज नाव *  

ललग * पुरूष              [    ] स्त्री            [    ] इतर            [    ] 

र्न्मतारीख * 

व्यवसाय *  

धनवासाचा पत्ता * 
(कृपया खालील माधिती सोबतच्या 
रकान्यात िरावी ) 
 घर /सदधनका क्र. 
 इमारत क्र./ इमारतीचे नाव 
 सांस्था / सांकुल 
 रस््याचे नाव 

 
 
 
 
 
 
 

धपन कोड       

भ्रमणध्वनी क्र.*  

ई-मेल  

सेवचेा धववधित तपशील 

अर्ाचा प्रकार * 

खरेदी आिारे अधिकार अधिलेखात नाव नोंदणीचा अर्ज  [     ]
गिाण खताआिारे अधिकार अधिलेखात नाव नोंदणीचा अर्ज [     ]
न्यायालयाच ेअथवा अिज न्याधयक कोर्टाच ेआदेशा आिारे अधिकार अधिलेखात नाव नोंदणीचा अर्ज [     ]
बिीसपत्राआिारे अधिकार अधिलेखात नाव नोंदणीचा अर्ज  [     ]
िाडेपट्ट्याआिारे अधिकार अधिलेखात नाव नोंदणीचा अर्ज [     ]
मृ्युपत्राआिारे अधिकार अधिलेखात नाव नोंदणीचा अर्ज [     ]
वारसा िक्काआिारे अधिकार अधिलेखात नाव नोंदणीचा अर्ज [     ]
धवकास कराराआिारे अधिकार अधिलेखात नाव नोंदणीचा अर्ज [     ]
धविागणी व वार्टणीपत्राआिारे अधिकार अधिलेखात नाव नोंदणीचा अर्ज [     ]
शासकीय आदेशाआिारे अधिकार अधिलेखात नाव नोंदणीचा अर्ज [     ]
सिकारी सोसायर्टी/बॅक आदेशाआिारे अधिकार अधिलेखात नाव नोंदणीचा अर्ज [     ]
िक्कसोड पत्राआिारे अधिकार अधिलेखात नाव नोंदणीचा अर्ज [     ]

अन्य करारा/ आदेशाआिारे अधिकार अधिलेखात नाव नोंदणीचा अर्ज [     ]

सांदिज  क्र.  
अर्ाचा धदनाांक 



 
 

र्धमनीचा तपशील 

र्धमनीच्या मालकाच ेनाव *  
 

र्धमनीचे धिकाण * 
धपन कोड       

गर्ट क्रमाांक *  

र्धमनीच ेिेत्रफळ * चौरस याडज/चौरस मीर्टर/िेक्र्टर/एकर 

(* अधनवायज माधिती) 

स्वघोषणापत्र 

 
मी  _______________________ श्री. _________________ याांचा मुलगा / मुलगी 

वय __________ वषे, व्यवसाय ________________________ रािणार 

______________________ घोधषत करतो / करते की वरील सवज माधिती माझ्या व्यक्क्तगत माधिती व 

समरु्तीनुसार खरी आिे.   सदर माधिती खोर्टी आढळून आल्यास,  िारतीय दांड सांधिता 1960 कलम 199 व 200 व अन्य / 

सांबांधित कायद्यानुसार  माझ्यावर  खर्टला िरला र्ाईल व ्यानुसार मी धशिेस पात्र रािीन,  याची मला पूणज र्ाणीव आिे. 

 
धिकाण : अर्जदाराची स्वािरी :  

धदनाांक :  अर्जदाराच ेनाव  :  

 
र्ोडलले्या कागदपत्राांची यादी 
(आवश्यक कागदपत्रे र्ोडली असल्यास [√] अशी खूण करावी अन्यथा [X] अशी खूण करावी.) 
1.  अर्जदाराचे छायाधचत्र [     ] 

2.  तीन मधिन्यातील आखीव पधत्रकेची नक्कल  [     ] 

3.  
पत्त्याचा  पुरावा  - मतदार यादीचा उतारा/पाणीपट्टी पावती / 7/12 आधण ८ अ चा उतारा/िाडेपावती/दूरध्वनी 
देयक/धशिापधत्रका/वीर् देयक/मालमत्ता करपावती/मालमत्ता नोंदणी उतारा/पारपत्र/वािनचालक अनुज्ञक्तत 

[     ] 

4.  'क'  पत्रक    [     ] 

5.  अकृधषक कर िरल्याची पावती.  [     ] 

6.  सवज सांबांधिताांच ेसांपूणज पत्त े [     ] 

7.  

खरेदी आिारे अधिकार अधिलखेात नाव नोंदणीचा अर्ज: 
१. नोंदणीकृत खरेदी खताची प्रत 

२. सचूी क्रमाांक २ ची प्रत 

३. खरेदीदार शेतकरी असल्यास तिसीलदार याांचा दाखला अथवा अन्य पुरावा 

[     ] 
[     ] 
[     ] 

8.  
गिाण खताआिारे अधिकार अधिलेखात नाव नोंदणीचा अर्ज: 

१. नोंदणीकृत गिाण खताची प्रत. (ताबे गिाण/नर्र गिाण/इक्वीरे्टबल/मॉगेर्ची प्रत.) 
२. सचूी क्रमाांक २ ची प्रत  

[     ] 
[     ] 

9.  
न्यायालयाच ेअथवा अिज न्याधयक कोर्टाच ेआदेशा आिारे अधिकार अधिलखेात नाव नोंदणीचा अर्ज: 

१. न्यायालयाच ेअथवा अिज न्याधयक कोर्टाच ेआदेशाची प्रत. [     ] 



 
 

10.  

बिीसपत्राआिारे अधिकार अधिलखेात नाव नोंदणीचा अर्ज: 
१. नोंदणीकृत बिीसपत्राची प्रत. 
२. सचूी क्रमाांक २ ची प्रत  
३. खरेदीदार शेतकरी असल्यास तिसीलदार याांचा दाखला अथवा अन्य पुरावा 

[     ] 
[     ] 
[     ] 

11.  

िाडेपट्ट्याआिारे अधिकार अधिलखेात नाव नोंदणीचा अर्ज:  
१. नोंदणीकृत िाडेपट्ट्याची प्रत. 
२. सचूी क्रमाांक २ ची प्रत 

३. खरेदीदार शेतकरी असल्यास तिसीलदार याांचा दाखला अथवा अन्य पुरावा 

[     ] 
[     ] 
[     ] 

12.  

मृ्युपत्राआिारे अधिकार अधिलखेात नाव नोंदणीचा अर्ज: 
१. नोंदणीकृत मृ्युपत्राची प्रत. 
२. सचूी क्रमाांक २ ची प्रत 

३. मृ्युपत्र नोंदणीकृत नसल्यास धदवाणी न्यायालयाकडील प्रोबेर्टची प्रत 

४. खरेदीदार शेतकरी असल्यास तिसीलदार याांचा दाखला अथवा अन्य पुरावा 

[     ] 
[     ] 
[     ] 
[     ] 

13.  

वारसा िक्काआिारे अधिकार अधिलेखात नाव नोंदणीचा अर्ज: 
१. मृ्युचा दाखला 
२. मृत व्यक्तीच्या सवज वारसाांची नाव,े वय, पत्त ेनमूद करणारे स्व घोषणा पत्र.  
३. न्यायालयाने र्ारी केलेले वारसा िक्क प्रमाणपत्र 

[     ] 
[     ] 
[     ] 

14.  

धवकास कराराआिारे अधिकार अधिलेखात नाव नोंदणीचा अर्ज: 
१. नोंदणीकृत धवकास कराराची प्रत. 
२. सचूी क्रमाांक २ ची प्रत 

३. खरेदीदार शेतकरी असल्यास तिसीलदार याांचा दाखला अथवा अन्य पुरावा 
 

[     ] 
[     ] 
[     ] 

 

15.  
धविागणी व वार्टणीपत्राआिारे अधिकार अधिलखेात नाव नोंदणीचा अर्ज: 

१. नोंदणीकृत वार्टणी पत्राची प्रत (मा. धदवाणी न्यायालयाच ेआदेशाचा क्र.व धदनाांक.) 
२. सवज सांमतीने पोर्ट धिस्सा मोर्णी असल्यास अिवाल 

 
[     ] 
[     ] 

16.  
शासकीय आदेशाआिारे अधिकार अधिलखेात नाव नोंदणीचा अर्ज: 

१. शासकीय आदेशाची प्रत. [     ] 

17.  
सिकारी सोसायर्टी/बँक आदेशाआिारे अधिकार अधिलखेात नाव नोंदणीचा अर्ज: 

१. सिकारी सोसायर्टी याांच ेधवतरण प्रमाणपत्र [     ] 

18.  

िक्कसोड पत्राआिारे अधिकार अधिलेखात नाव नोंदणीचा अर्ज: 
१. नोंदणीकृत िक्कसोड पत्राची प्रत. 
२. सचूी क्रमाांक २ ची प्रत 

३. खरेदीदार शेतकरी असल्यास तिसीलदार याांचा दाखला अथवा अन्य पुरावा 

[     ] 
[     ] 
[     ] 

19.  
अन्य करारा/ आदेशाआिारे अधिकार अधिलखेात नाव नोंदणीचा अर्ज:  

१. अन्य कारणाने म्िणर्े अवाडज/क.र्ा.प. प्रमाणे [     ] 
 


