
                                                                                                                                                                                                                                  
     

     क्र.का.4/प्र.क्र.3047/07/259 

  नोंदणी महाननरीक्षक व मदु्ाांक ननयांत्रक              
  महाराष्ट्र राज्य,पणेु याांचे कायाालय,पणेु1, 
  ददनाांक 23/02/2007 
      

  विषय -  नोंदणी प्रकियेत िापरल्या जाणा-या  कुलमखुत्यारपत्राबाबत. 

      सदंर्भ -  नोंदणी महाननरीक्षि िायाभलयाचे पररपत्रि क्र.िा.4/प्र.क्र.3047//07/148 
           दद 29/01/2007. 
 

पररपत्रि :- 
 

कुलमखुत्यारपत्राचे आधारे, दस्त नोंदणीस दाखल होणा-या दस्तऐवजाचे बाबतीत 

कुलमखुत्यारपत्राची वधैता तपासण्याचे बांधन दयु्यम ननांबांधकाांवर नाही. तरीदेखील 

कुलमखुत्यारपत्राचे आधारे नोंदववण्यात येणा-या दस्ताांच्या बाबतीत दयु्यम ननांबांधकाांववरुध्द तक्रारी 

होऊ नयेत तसेच रद्दबातल ठरलेल्या कुलमखुत्यारपत्राचा वापर करुन जनतचेी फसवणूक करण्यास 

काही अशी तरी प्रनतबांध घातला जावा या हेतनेू कुलमखुत्यारपत्राचे दस्तऐवजाच्या बाबतीत 

कुलमखुत्यारपत्र धारकाचे घोषणापत्र घेण्याबाबत सांदभित पररपत्रकाव्दारे सचुना देण्यात आल्या 

आहेत. 

         सदर पररपत्रक नन्ाभमत झाल्यानांतर या कायाालयाांकड े काही ननवेदनाव्दारे Contract 

Act, 1872 चे कलम 202 सह इतर काही कायदेशीर तरतदूी तसेच मा.सवोच्च न्यायालयाने 

भसव्हील अपील नां 644/65 (शठे लनू करन सेठीया ववरुध्द इव्हान जॉन) या प्रकरणात ददलेला 

ननवाडा व इतर न्यायालयीन ननवाड े ननदशानास आणून देण्यात आले आहेत. उक्त कायदेशीर 

तरतदुी व ननवाड ेएकत्रररत्या ववचारात घेतले असता, सकृतदशानी असे ददसनू येत ेक। मोबदला 

घेवनू करण्यात आलेल्या कराराचे अनषुा्ं ाने मखुत्यारपत्र देण्यात आले असेल तर ककां वा मोबदला 

घेउन मखुत्यारपत्र देण्यात आले असेल तर ती मखुत्यारपत्र ेन्यायालयाच्या ववभशष्ट्ट आदेशाभशवाय 

रद्द करता येत नाहीत ककां वा मखुत्यारपत्र देणाराचे मतृ्यनांतर देखील अधधकार सांपषु्ट्टात येत नाहीत. 



         या बाबीचा ववचार करता सांदभित पररपत्रकान्वेय देण्यात आलेली सचुना खालील 

लमखुत्यारपत्राांच्या बाबतीत ला् ूराहीत नाहीत. 

1) मोबदला घेवनू व त्या मोबदल्याबाबतचा कुलमखुत्यारपत्रात स्पष्ट्ट उल्लेख करुन ददलेली 
कुलमखुत्यारपत्र.े 

2) मोबदला घेवून ववकसन करार, ववक्री करार, ककां वा खरेंदीखतासारखे दस्तऐवज 
ननष्ट्पाददत करुन देवून त्या अनुषा्ं ाने ददलेली मुखत्यारपत्र.े 

     

 तरी दयु्यम ननबांधकाांनी त्याांच्या समोर आलेल्या कुलमुखत्यारपत्राच े स्वरुप ववचारात 

घेवून आवश्यक त्या प्रकरणी घोषणापत्राची मा्णी करावी. 
 

  याच पररपत्रकान्वये असेही स्पष्ट्ट करण्यात येते की, सूचना ला्ू असेल तर त्या 

प्रकरणात कुलमुखत्यारपत्रधारकाने घोषणापत्र देण्यास नकार ददला तर तसा शरेा इनपूट 

फॉमावर भलहून त्यावर सवा पक्षकाराांच्या सहया  घेवून दस्तनोंदणीबाबत ननयमानुसार 

पुढील कायावाही करावी. 
 

      (सही/- ओमप्रकाश ्ुप्ता) 
                                     नोंदणी महाननरीक्षि ि मदु्ांि ननयतं्रि. 
                                                           महाराष्ट्र राज्य,पणेु 
प्रनत:-  
    सिभ दयु्यम ननबांधि (सिभ जजल्हा ननबांधि याचंेमार्भ त) 
 
प्रत- 1. सवा नोंदणी उपमहाननरीक्षक 

 2. सवा सह जजल्हा नन ांबधक 

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

     
      


