
सह ज हा िनबंधक कायालय 
 

कायालयात जमा केलेला मृ युप ाचा िसलबंद लखोटा परत िमळणेसाठ चा अज. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
कोट फ  .5/-      अजदाराचे नाव ------------------------------- 
       प ा ------------------------------------------ 
       ----------------------------------------------- 
            दर वनीू  . (अस यास)------------------------ 
                                             मण वनी .(अस यास)---------------------------- 

      ई-मेल (अस यास)----------------------------- 
            दनांक ---------------------------------------- 
ित, 

सह ज हा िनबंधक, 
प ा -------------------------------- 
---------------------------------------     

 
वषय - कायालयात जमा केलेला मृ युप ाचा िसलबंद लखोटा परत िमळणेबाबत. 

महोदय, 

मी माझे मृ युप  तयार क न िसलबंद लखोटयात ठेवून तो िसलबंद लखोटा द.-----------------
रोजी आप या कायालयात जमा केला आहे. 

 
 

सदर मृ युप ाचा िसलबंद लखोटा कृपया मला परत िमळणेस वनंती आहे. यासाठ ची आव यक 
ती फ  भर यास मी तयार आहे. तसेच या अजासोबत मी माझे छायािच  असलेले ओळखप  जोडत आहे. 

हा लखोटा मा या वतीने आप या कायालयातून परत घेणेबाबत मी ी / ीमती --------------
- यांना ािधकृत केले आहे. यासाठ चे ािधकृत प  व यांचे छायािच  असलेले ओळखप  सोबत जोडले 
आहे. तर  माझे मृ युप  असलेला िसलबंद लखोटा मी ािधकृत केले या सदर ी / ीमती -------------
--------यांचेकडे दे यांत यावा, ह  वनंती. 
 

   

सोबत जोडलेली कागदप  े-      आपला / आपली व ास,ू 

1) माझे छायािच  असलेले ओळखप       सह /- 

2) ािधकृत केले या ी / ीमती ------------------------  (नाव) 
   यांचे छायािच  असलेले ओळखप   
 

 



सह ज हा िनबंधक 

न दणी अिधिनयम,1908 चे कलम 45 नुसार, कलम 42 खाली जमा क न 
घेतलेला िसलबंद लखोटा उघडणेकर ता केले या अजाची छाननी करणेसाठ ची 

तपासणी सूची (chek list) 

अ.  बाब शेरा 
1 अजासोबत मु युप कता यांचे मृ यु माणप ाची 

म णत त जोडली आहे काय ? 
आहे / नाह  

2 अजदार िसलबंद लखोटा उघडणेकर ता आव यक फ  
भर यास तयार आहेत काय ?  

आहे / नाह  

   3 अजदारा या ओळखी ी यथ छायािच  असलेले 
ओळखप  लावले आहे काय ? 

आहे / नाह  

   4 अजास पये 5/- चा यायालयीन िचकट मु ांक 
लावलेला आहे काय ? 

आहे / नाह  

 

 

 


