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वनहक्क दावे/अपऩरे नाकायण्मात आरेल्मा प्रकयणाांच्माफाफतीत भाहहती सांकरन 
प्रश्नावरी 

   
  

१ 

उऩपवबागगम 
अगधकायी 
कामाारम 

दावा क्र   

२. दावेदायाचे/    
  अपऩरांकायाचे नाव  

 
अऩीर क्र  

जिल्हागधकायी 
कामाारम 

दावा क्र  
अऩीर क्र  

२. िभीन तऩशीर :  
   गट/सवे न./पेयेटट  
   कॅम्ऩायटभेंट न 

१.------------ 
२. नभूद नाही 

६. तारुका  

3. उऩपवबाग  ७. जिल्हा  
४.  गावाचे नाव  
   /वाडी/ऩाडा 

 ८.  दावा/अऩीर दाखर  
    हदनाांक 

 

९. दावा/अऩीर   
   सद्मजटथती 
    

१. प्ररांबफत आहे १०. दावा/अपऩर  
    नाकायरे  असल्मास    
    ननणाम हदनाांक 

 

२. नाकायरे 
 

१. दाळा/अऩीऱ नाकारण्याचे कारण काय नमूद करण्यात आऱे आहे ? 

अ) सन २००५ ऩूळीचा ताबा असल्याचा ऩुराळा नाही 
आ) ननयम १३(१) मध्ये नमूद केऱेल्या ऩुरावयाांऩैकी ककमान दोन ऩुराळे दाखऱ केऱेऱे 

नाहीत 

इ) ऩुराळे देण्यास दाळेदार/अऩीऱकार हजर राहहऱे नाहीत 

ई) उऩग्रह प्रनतमेनुसार  सन २००५ ऩूळीचा ताबा ससद्ध झाऱा नाही 
उ) ळन वळभागाचे कायययोजना, वयळस्थाऩन योजना,सूक्ष्म योजना, ळन चौकऴी 

अहळाऱ, अनतक्रमण नोंदळही ळ इतर ळन असभऱेख अथळा त्याळरीऱ नोंदी 
उऩऱब्ध न झाल्यामुले  

ऊ) आहदळासी असल्याबाबत ऩुराळा हदऱा नाही 
ऋ) एकाऩेऺा जास्त वयक्ती एकाच िजसमनीचा हक्क मागत असल्यामुले 

ऌ) यासऴळाय इतर कारण नमूद असल्यास_____________________________ 
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२. सन २००५ ऩूळीचा ऩुराळा दाखऱ केऱेऱे असताना दाळा/अऩीऱ नाकारण्यात आऱेऱा आहे 
काय ? 

अ) होय  ब) नाही 
३. ननयम ११(१)(क) प्रमाणे दाळेदाराने ननयम १३(१) मध्ये नमूद केऱेल्या ऩुरावयाांऩैकी ककमान 

दोन ऩुराळे दाखऱ केऱेऱे असताना दाळा/अऩीऱ नाकारऱे असल्यास दाळा/अऩीऱ सांचचका 
तऩासून खाऱीऱऩैकी कोणते ऩुराळे सांचचकेत उऩऱबध्द आहेत ते नमूद करा 
अ) ळन वळभाग अथळा महसूऱ वळभागाने सन २००५ ऩूळी अनतक्रमण काढणेबाबत हदऱेल्या 

नोटीसीची प्रत 

आ) ळन वळभाग अथळा महसूऱ वळभागाने सन २००५ ऩूळी हदऱेल्या एकसाऱी ऩट्टा हदऱा 
असल्यास त्याची प्रत 

इ) सन २००५ ऩूळी ळन वळभागाने केऱेल्या दांडाच्या ऩाळतीची प्रत. 
ई) मागाननदाराखेरीज अन्य ळडीऱधाऱ्या माणसाचा ऱेखी जबाब  

उ) ईतर ऩुराळा असल्यास त्याबाबतचा 
तऩऴीऱ_____________________________________________________ 

   ४.  दाळा/अऩीऱ नाकारण्याचे साकारण आदेऴ (Speaking Orders) ऩाररत केऱे आहेत काय ? 

अ) होय  ब) नाही 
५. दाळा/अऩीऱ नाकारण्याचे आदेऴ दाळेदार/अऩीऱकार याांना कलवळण्यात आऱा आहे काय ?  

अ) होय   ब) नाही 
६. काही असभप्राय/ननरीऺण असल्यास नमूद कराळे______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 


