
        
    क्र.का.4/प्र.क्र.3047/2008/73 

नोंदणी महाननरीक्षक व मदु्ाांक ननयांत्रक          
  महाराष्ट्र राज्य, पणेु याांच ेकायाालय, पणेु1, 

ददनाांक 18/01/2008 
.                                                                                                                              

विषय :-  सवासाधारण(आम) कुलमखुत्यारपत्राचे आधारे ननष्ट्पादीत करुन कबलुीजबाब देण्यात  
   येत असलेल्या दसताांबाबत तसेच कबलुीजबाब देणा-या व्यक्तीची ओळख   
         स्सवकारताना घ्यावयाच्या खबरदारीबाबत. 
  सदंर्भ: 1) नोंदणी महाननरीक्षक कायाालयाचे पररपत्रक क्र.का 4/प्र.क्र.3047/1266 त े1697, 
           दद.11/06/2001व समक्रमाांकाची पररपत्रके दद.12/07/2002,18/02/2003, 
            30/09/2003, 03/04/2005. 
         2) नोंदणी महाननरीक्षक कायाालयाचे पररपत्रक क्र.का 4/प्र.क्र172/07/81। 

        दद.06/06/2007 व समक्रमाांकाचे पररपत्रक दद 09/07/2007. 
परिपत्रक:- 
            कुलमखुत्यारपत्राच े आधारे दसत ननषपाददत करुन कबलुीजबाब नोंदववण्यात येत 
असेल तर त्याबाबत दयु्यम ननांबधकाांनी पार पाडावयाच्या कायापध्दतीववषयी सववसतर ननदेश सांदर्ा 
क्र.1 च्या पररपत्रकाव्दारे देण्यात आल ेआहेत. तसेच बनावट व्यक्तीव्दारे ममळकत हसताांतरणास 
प्रनतबांध घालण्याचे दृष्ट्टीन ेओळख देणा-या व्यक्तीच ेफोटो व अगठयाांचे ठसे घेण्याबाबत सांदर्ा 
क्र.2 चे पररपत्रकाव्दारे सचूना देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र पणेु येथील एका प्रकरणाच्या 
ननममत्ताने तसेच इतर काही प्रकरणाांचे ननममत्ताने असे ननदाशनास आले आहे की,अदयावप काही  
दयु्यम ननांबधक उक्त सचूनाांकड ेगामियााने लक्ष देत नाहीत. 
 
 

काही प्रकिणांत सकृतदर्भनी असे ददसनू आले आहे की, 
 
 

1) काही दयु्यम ननांबधक सवासाधारण कुलमखुत्यारपत्राची प्रत दसताांचा र्ाग म्हणनु जोडून 
घेत नाहीत तर काही दयु्यम ननांबधक कुलमखुत्यारपत्राची प्रत न घेता दसत नोंदणी 
करतात. 

2) काही दयु्यम ननांबधक दसतातील पक्षकाराांची नावे, ममळकत आणण 
कुलमुखत्यारपत्रातील पक्षकाराांची नावे, ममळकत याांचा ताळमेळ जुळत असल्याची 
खातरजमा करीत नाहीत. 

3) काही दयु्यम ननांबधक कुलमुखत्यारपत्र रद्द झले नसल्याबाबतच्या घोषणापत्रातील 
महत्वाांचा मजकुर अधावट सवरुपाचा असतानाही त्याकड ेदलुक्षा करतात. 



4) काही दयु्यम ननांबधक ओळख देणा-या व्यक्तीच े वय, व्यवसाय व पूणा पत्ता 
ववचारुन शे-यामध्ये नमुद  करत नाहीत. तर काही दयु्यम ननांबधक ओळख देणा-या 
व्यक्तीच्या ओळखपत्राची झरेॉक्स प्रत दसताचा र्ाग म्हणून जोडून घेत नाहीत. 
5) नोंदणी आदेश सांदहता क्र.431 नुसार दसताांची अपत्रके पुढील मदहन्यात पदहल्या 
आठवडयात तहमसलदार याांचकेड ेपाठववणे आवश्यक असतानाही काही दयु्यम ननांबधक 
अपत्रके ववलांबाने पाठववतात. 
 

       यावासतव सवा दयु्यम ननांबधकाांना या  पररपत्रकाव्दारे पुनरपी सुचना देण्यात येत 
आहेत की, सांदमर्ात पररपत्रकाव्दारे वेळोवेळी ददलेल्या सुचनाांच ेकाटेकोरपणे पालन करावे. 
 

या विषयाििील काही ठळक सुचना पुनिपी नमुद किण्यात येत आहेत. 
 

अ)  कुलमुखत्यारपत्राच ेआधारे ननष्ट्पादन करुन कबुलीजबाब देण्यात येत असेल तर, दद 
11/06/2001  च्या पररपत्रकामध्ये सववसतरररत्या ववषद केल्यानुसार, मूळ 
कुलमुखत्यारपत्र पाहून झेरॉक्स प्रतीची पडताळणी करावी व तशी पडताळणी केल्याबाबतचा 
शरेा झरेॉक्स प्रतीवर देण्यात यावा आणण मुळ   कुलमुखत्यारपत्र पक्षकारास परत देण्यात 
यावे. 
 

ब)  नोंदणीसाठी सादर करण्याांत आलेल्या दसतातील पक्षकाराांची नावे, ममळकत आणण  
कुलमुखत्यारपत्रातील पक्षकाराांची नाव। ममळकत याांचा ताळमेळ जुळत आहे याची आणण  
नोदणीसाठी आलेला दसत ननष्ट्पादन करुन कबुलीजबाब देण्याच ेअधधकार 
कुलमुखत्यारपत्रधारकास  देण्यात आले आहेत याची खातरजमा करावी. 
 

क  याप्रकारे मूळ कुलमुखत्यारपत्र व झरेॉक्स प्रत दसतासोबत हजर केली नसल्यास अथवा 
झरेॉक्स  प्रत मूळ प्रतीबरहुकूम नसल्यास अथवा दसताांतील पक्षकाराांची नावे, ममळकत 
आणण कुलमुखत्यापत्रातील प्क्क्षकाराांची नावे, ममळकत यात ताळमेळ होत नसल्यास 
अथवा दसत ननष्ट्पादन करण्याच्या व कबुलीजबाब देण्याच्या अधधकाराबाबत खातरजमा 
होत नसल्यास, तशी   लेखी कारणे नमुद करुन दसत नोंदणी स्सवकारण्याच ेनाकारावे. 

 

ड  उपरोक्त प्रमाणे पडताळणी केलेली झरेॉक्स प्रत मूळ दसताचा र्ाग म्हणून जोडून घेण्यात 
यावी. मात्र या कायाालयाच्या दद 18/02/2003 च्या पररपत्रकामध्ये नमूद केल्यानुसार 
जर कुलमुखत्यारपत्राचा दसत नोंदणी केलेला असेल तर दसतामध्ये, कुलमुखत्यारपत्राचा 
नोंदणी क्रमाांक नमूद करणे पुरेसे राहील. कुलमुखत्यारपत्राची प्रत दसतासोबत 
जोडण्याची आवश्यकता नाही. मात्र दयु्यम ननांबधकाांनी मुळ मुखत्यारपत्र पाहून वरील 



(ब) प्रमाणे सवा खातरजमा करणे तसेच कुलमुखत्यारपत्राचा नोंदणी क्रमाांक दसतामध्ये 
योग्यररतीन े नमूद केलेला आहे याची खातरजमा करणे आवश्यक राहील. 

 

इ) कुलमुखत्यारपत्र रद्द झाले नसल्याबाबत घोषणापत्र दसताांचा र्ाग म्हणून 
जोडण्याच्या ननदेशाांच े  देखील काटेकोरपणे पालन करावे. सदर घोषणापत्रातील 
सवा मजकुर योग्य ररतीन ेर्रण्यात आलेला  आहे याची दयु्यम ननांबधकाांनी 
खातरजमा करावी. 
 

ई) ओळख देणा-या व्यक्तीच ेओळखपत्र दसताचा र्ाग म्हणून लावून घेण्याच्या 
तसेच ओळख देणा-या व्यक्तीच े(वकील वगळून) फोटो व अांगठयाांच ेठसे दसतावर 
लावण्याांच ेसुचनेच ेकाटेकोरपणे पालन  कराव.े 
 

फ) नोंदणी आदेश सांदहता क्र.431 मध्ये ननदेमशत केल्याप्रमाणे अपत्रके मुदतीमध्ये 
सांबांधधत  आधधका-याकड ेपाठवावीत. 
 

         कुलमुखत्यारपत्र ददलेले नसताना देखील तसे र्ासवून ममळकत हसताांतरीत 
केल्याच्या तक्रारी उदर्वतात. अशा तक्रारीमध्ये दयु्यम ननांबधकाांवर देखील सांगनमताच े
आरोप केले जातात. हे टाळण्यासाठी दयु्यम ननांबधकाांनी वरील सवा सुचनाांच े बारकाईने 
अनुपालन कराव.े. इनपुट फॉमाची तपासणी करणा-या मलवपकाांना देखील 
कुलमुखत्यारपत्राांच्या प्रतीांची पडताळणी करणे व अनुषांधगक बाबतीत योग्य जबाबदारी पार 
पाडावी. 

 

         वरील सवा सुचनाांच ेयोग्य अनुपालन होत असल्याबाबत सह स्जल्हा ननांबधक 
याांनी देखील लक्ष दयावे.  
                     

                                                                         
                    सही/-रामराव मशनगारे 
                                              नोंदणी महाननिीक्षक ि मदु्ांक ननयतं्रक. 
                                                       महािाष्ट्र िाज्य,पणेु.       
 
प्रनत:-   
      सवा दयु्यम ननांबधक  
      (सांबांधधत सह स्जल्हा नन ांबधकाांमाफा त) 
प्रत- 1) सवा नोंदणी उपमहाननरीक्षक व मदु्ाांक ननयांत्रक  
    2) सवा सह स्जल्हा नन ांबधक  



   2/- सह स्जल्हा नन ांबधक याांनी पररपत्रकाची प्रत सवा दयु्यम ननबांधक याांना त्वररत पाठवावी.          

 
  
 
 

 


