
IInnddiiaann llaannddss –– ppaassssiinngg oouurr mmoosstt ttrreeaassuurreedd aasssseett ttoo ffuuttuurree ggeenneerraattiioonnss

MMeessssaaggee ffrroomm tthhee IInnddiiaann LLaanndd TTeennuurree FFoouunnddaattiioonn PPrreessiiddeenntt



GGlloossssaarryy ooff TTeerrmmss

TTrraaddiittiioonnaall BBeelliieeffss oonn LLaanndd SStteewwaarrddsshhiipp

MMeessssaaggee ffrroomm tthhee PPrreessiiddeenntt ccoonnttiinnuueedd

““EEvveerryy ffeeaattuurree ooff tthhee llaanndd aarroouunndd uuss
ssppookkee iittss nnaammee ttoo aann aanncceessttoorr.. PPeerrhhaappss,,
iinn tthhee eenndd,, tthhaatt iiss aallll tthhaatt wwee aarree.. .. ..”” 



GGlloossssaarryy ooff TTeerrmmss

TTrraaddiittiioonnaall BBeelliieeffss oonn LLaanndd SStteewwaarrddsshhiipp
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iinn tthhee eenndd,, tthhaatt iiss aallll tthhaatt wwee aarree.. .. ..”” 



WWrriittiinngg ooff aa WWiillll –– mmoorree iimmppoorrttaanntt tthheenn eevveerr bbeeffoorree!!

TTrriibbeess hhaavviinngg tthheeiirr oowwnn pprroobbaattee ccooddee
mmaayy pprroovviiddee ffoorr ccuullttuurraallllyy rreelleevvaanntt
aanndd ttrraaddiittiioonnaall ddiissttrriibbuuttiioonn pprraaccttiicceess
aanndd ssttrraatteeggiieess ffoorr ccoonnssoolliiddaattiinngg ffrraacc--
ttiioonnaatteedd llaannddss.. IIff aa ttrriibbaall pprroobbaattee
ccooddee ddooeess nnoott eexxiisstt tthhee pprroobbaattee iiss sseenntt
ttoo tthhee OOffffiiccee ooff HHeeaarriinnggss aanndd
AAppppeeaallss wwhheerree aann aaddmmiinniissttrraattiivvee llaaww
jjuuddggee oorr ddeecciissiioonn--mmaakkeerr rreennddeerrss aa
ddeecciissiioonn oonn ttrruusstt aasssseettss..

IImmppoorrttaannccee ooff EEssttaattee PPllaannnniinngg

CCaallll 11--888888--667788--66883366 ffoorr aa
ccuurrrreenntt rreeccoorrdd ooff yyoouurr IInnddiivviidduuaall
IInnddiiaann MMoonneeyy ((IIIIMM)) aaccccoouunntt..
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CCoonnttrrooll YYoouurr LLaanndd TThhrroouugghh EEssttaattee PPllaannnniinngg

IInnddiiaann LLaanndd CCoonnssoolliiddaattiioonn AAcctt ––
AAmmeennddmmeennttss ooff 22000000,, hhaass aa pprroovviissiioonn ffoorr
mmaajjoorriittyy ccoonnsseenntt rreeggaarrddiinngg uussee ooff iinnhheerriitteedd
ttrruusstt llaanndd uussiinngg aa sslliiddiinngg ssccaallee bbaasseedd oonn
nnuummbbeerr ooff ffrraaccttiioonnaatteedd iinntteerreesstt oowwnneerrss..
CCoonnsseenntt rreeqquuiirreemmeennttss aarree aass ffoolllloowwss::
•• 11 ttoo 55 oowwnneerrss –– 110000 %%  
•• 66 ttoo 1100 oowwnneerrss –– 8800 %% mmaajjoorriittyy
•• 1111 ttoo 1199 oowwnneerrss –– 6600 %% mmaajjoorriittyy
•• 2200 oorr mmoorree oowwnneerrss –– mmaajjoorriittyy ooff iinntteerreessttss ((5511%%))

LLaanndd oowwnneedd bbyy oonnee ttoo ffiivvee oowwnneerrss ccaann
qquuiicckkllyy hhaavvee ddoouubbllee--ddiiggiitt oowwnneerrss iiff tthhee
oorriiggiinnaall oowwnneerrss hhaavvee mmaannyy hheeiirrss aanndd 
ddiiee wwiitthhoouutt aa wwiillll,, wwhhiicchh iiss aa ccoommmmoonn
ooccccuurrrreennccee..

LLaacckk ooff WWiillllss HHiinnddeerrss PPrroobbaattee PPrroocceessss

TThhee BBIIAA ddooeess nnoott hhaavvee jjuurriissddiiccttiioonn oovveerr
ffeeee llaanndd.. FFeeee llaanndd wwoouulldd bbee ddeeaalltt wwiitthh 
aatt tthhee ssttaattee oorr ttrriibbaall lleevveell ooff jjuurriissddiiccttiioonn..

BBIIAA PPrroobbaattee BBaacckklloogg PPrroobblleemm
FFiinnddiinngg mmiissssiinngg hheeiirrss ccoonnttiinnuueess ttoo bbee
aa pprroobblleemm ffoorr tthhee BBIIAA..  UUnnddeerr
AAIIPPRRAA aann hheeiirr mmaayy bbee ccoonnssiiddeerreedd
aass hhaavviinngg pprreeddeecceeaasseedd tthhee ddeecceeddeenntt iiff
tthheeyy hhaavvee nnoott hhaadd aannyy ccoonnttaacctt wwiitthh
ootthheerr hheeiirrss oorr tthhee DDeeppaarrttmmeenntt ooff tthhee
IInntteerriioorr rreellaattiinngg ttoo ttrruusstt oorr rreessttrriicctteedd
llaanndd ffoorr tthhee 66 yyeeaarr ppeerriioodd pprreecceeddiinngg
tthhee hheeaarriinngg ttoo ddeetteerrmmiinnee hheeiirrss..

TToo sseeee iiff yyoouu aarree aammoonngg tthhee BBIIAA’’ss
““WWhheerreeaabboouuttss UUnnkknnoowwnn”” ggoo ttoo::
hhttttpp::////wwwwww..oosstt..ddooii..ggoovv//LLooccaattiinnggIIIIMM//
wwhheerreeaabboouuttss..hhttmmll
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AAmmeerriiccaann IInnddiiaann PPrroobbaattee RReeffoorrmm AAcctt 22000044
DDiissttrriibbuuttiioonn ooff ttrruusstt aasssseettss wwiitthhoouutt aa wwiillll –– 55%% iinntteerreesstt ddeetteerrmmiinnaattiioonn

AA PPrroobbaattee PPrriimmeerr
TThhee PPrroobbaattee PPrroocceessss

NOTE: State probate cases are public records.
Anyone can get copies of anything filed in the case
by contacting the court. 

SSttaattee PPrroobbaattee

BBIIAA PPrroobbaattee
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