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नोंदणी महाननरीक्षक व मद्
ु ाांक ननयांत्रक

महाराष्ट्र राज्य,पण
ु े याांचे कायाालय,पण
ु े 1,
दद.29/01/2007

विषय - नोंदणी प्रकियेत िापरल्या जाणा-या मख
ु त्यारपत्राबाबत.

पररपत्रि : कुलमख
ु त्यारपत्राचे आधारे , दस्त नोंदणीस दाखल करण्यास आला असेल तर ककां वा

मख
ु त्यारपत्राचे आधारे कबल
ु ीजबाब दे ण्यात येत असेल तर दय्ु यम ननांबधक याांनी कोणती
कायापध्दती अनस
ु रावी याबाबत सववस्तर सच
ु ना वेळोवेळी दे ण्यात आल्या आहे त.

या कायाालयाकडे प्राप्त तक्रार प्रकरणाांवरुन असे ननदर्ानास आले आहे की,

कुलमख
ु त्यारपत्र रद्द करण्यात आले होते/ कुलमख
ु त्यारपत्र ललहून दे णारी व्यक्ती मयत झालेली
आहे, त्यामळ
ु े कुलमख
ु त्यारपत्र रद्दबाबत ठरले आहे . तरीदे खील ते कुलमख
ु त्यारपत्र दस्तनोंदणी
प्रककयेत ग्राहय धरण्यात आले. सबब, सांबधां धत दय्ु यम ननांबधकाांवर कारवाई करावी अर्ा
स्वरुपाच्या तक्रारी वारां वार ववभागाकडे
ववभागाकडे तक्रारी केल्या जातात.

येतात. काही वेळा सांबधां धत दय्ु यम ननांबधकाववरुध्द पोलीस

वास्तववक अर्ी पररस्स्िती असेल तर, त्या कुलमख
ु त्यारपत्राचा वापर न करणे हे सांबधां धत

पक्ष॑कारावर बांधनकारक असते. कुलमख
ु त्यारपत्र रद्दवातल झाले आहे ककां वा नाही याची खातरजमा

करणे दय्ु यम ननांबधक याांना र्क्य नसते. तरी दे खील दय्ु यम ननांबधकाांववरुध्द ववनाकारण तक्रारी

होवू नयेत तसेच लमळकत ववकत घेणा-या पक्षाची रद्दबाबत ठरलेल्या कुलमख
ु त्यारपत्राचा वापर
करुन फसवणूक करण्यास प्रनतबांध घातला जावा या हे तन
ू े पढ
ु ीलप्रमाणे मागादर्ान सच
ु ना दे ण्यात
येत आहे त.

1. दस्त कुलमख
ु त्यारपत्राचे आधारे नोंदणीस दाखल करण्यात आला असेल व/ ककां वा

कबल
ु ीजबाब दे ण्यात येत असेल तर
यावे.

कुलमख
ु त्यारधारकाचे पढ
ु ील नमन्
ु यात

घोषणापत्र घेण्यात

घोषणापत्र.

मी ………………………………………………………………………………………याव्दारे घोवषत करतो की, दय्ु यम ननांबधक
……………………………………………………याांचे कायाालयात ………………………………………… या लर्षाकाांचा दस्त

नोंदणीसाठी सादर केला आहे . श्री………………………….……………………………..व इतर याांनी दद ……………… रोजी
मला ददलेल्या कुलमख
ु त्यारपत्राच्या आधारे मी सदर दस्त नोंदणीस सादर केला आहे/ ननष्ट्पाददत
करुन कबल
ु ीजबाब ददला आहे . सदर कुलमख
ु त्यारपत्र ललहून दे णार याांनी कुलमख
ु त्यारपत्र रद्द
केलेले नाही ककां वा कुलमख
ु त्यारपत्र ललहून दे णार व्यक्तीपैकी कोणीही मयत झालेले नाही ककां वा
अन्य कोणत्याही कुलमख
ा णे वैध
ु त्यारपत्र रद्दबातल ठरलेले नाही. सदरचे कुलमख
ु त्यारपत्र पण
ु प

असन
ा : सक्षम आहे . सदरचे किन चक
ू उपरोक्त कृती करण्यास मी पण
ु त
ु ीचे आढळून आल्यास,

नोंदणी अधधननयम 1908 चे कलम 82 अन्वये मी लर्क्षेस पात्र राहीन.याांची मला जाणीव आहे.
ददनाांि ……………

कुलमख
ु त्यारपत्रधारकाचे नाव
व सही

2.

वरीलप्रमाणे घेतलेले घोषणापत्र मळ
दस्तऐवजाचा भाग करण्यात यावे.
ू
जेणेकरुन त्याचे स्कॅननांग होईल आणण ते अलभलेखात समाववष्ट्ट होईल.

याच पररपत्रकाव्दारे असेही स्पष्ट्ट करण्यात येते की, उपरोक्त प्रमाणे किन

दस्तऐवजामध्ये समाववष्ट्ट असेल तर स्वतांत्र घोषणापत्राची आवश्यकता नाही. प्रस्तत
ु चे घोषणापत्र
दय्ु यम ननांबधक कायाालयातील कामकाजाकररता ननष्ट्पाददत करण्यात येत असल्याने त्यास स्वतांत्र
मद
ु ाांक र्ल्
ु काची आवश्यकता नाही.

(सही/- ओमप्रकार् गुप्ता)

नोंदणी महाननरीक्षि ि मद्
ु ाांि ननयांत्रि.
महाराष्ट्र राज्य,पण
ु े.

प्रनत:- सिव दय्ु यम ननांबधि (सांबधां धत सहजजल्हा ननांबधि याांचेमार्वत)
प्रत - 1. सवा नोंदणी उपमहाननरीक्षक.
2. सवा सह स्जल्हा ननांबधक

3. सवा कायाासन अधधकारी,. नोंदणी महाननरीक्षक कायाालय, पण
ु े.

4. महाराष्ट्र राज्य तलाठी सांघ, रे व्हे न्यू क्लब तहसील कायाालयाजवळ कोरे गाव

स्ज. सातारा याांना

त्याांचे दद 08/01/2007 चे पत्राचे अनष
ु गाने मादहतीस्तव.

