
 

मुद्रांक शलु्क परतरवर अर्राचर नमुनर 

प्रति, 
    मुद्रांक जिल्हरधिकररी-------------- 
 

    ------------------------------------- 
    

   ऑनलरईन टोकन क्रमरांकः- --------------  दिनरांकः------------ 
 

1) अिजिरररचे पूर्ज नरांव 

 (मुद्रांक ज्यरचे नरवे खरेिी केले आहेि तयरांनी  

  अथवर प्ररधिकृि व्यक्िीनेच अिज कररवर.) 

:-  ------------------------------------------ 
 

------------------------------------------ 
2 अिजिरररचर पूर्ज पत्तर 

 

:-  ------------------------------------------ 
------------------------------------------ 

िरुध्वनी क्र.-----------मोबरईल क्र.------------------  

ई-मेल आयडी ---------------------------------- 
 

3 मुद्रांक खरेिीचर दिनरांक 
 

:-  ------------------------------------------ 

4 मुद्रांक ववके्रतयरचे नरव व पत्तर/सांबिीि बँकेचे नरव :-  ------------------------------------------ 

5 मुद्रांकरचर प्रकरर 

(ई-चलन/सरिी परविी/ई-एसबीटीआर/मुद्रांक करगि/ 
फँ्रक ांग/ई-स्टँम्प/अभितनर्जय प्रमरर्पत्र) 

:-  ------------------------------------------ 

6 परिरवर मरगर्ीचे कररर् 
 

:-  ----------------------------------------- 

7 परिरवर मरगर्ीची रक्कम   

अ) मुद्रांक शुल्क रु. 
 

:-  ----------------------------------------- 
ब) नोंिर्ी फ  रु. 
 

:-  ------------------------------------------ 
8 अिजिरररचे बॅक खरिे क्र.   IFC code No--------------------- 

बॅकेचे नरव ----------------------- 
रद्ि केलेलर िनरिेशरची प्रि- 

9 सोबतच्यर यरदीप्रमरणे करगदपते्र प्रकरणरसोबत सरदर 
केली आहेत करय? 

  

 

दिकरर्ः-       सही- 
 

दिनरांकः-             अिजिरररचे नरव ------------ 
       
  
 

       
  
 

आवक क्रमरांक :--------------------- 

दिनरांक :-------------------- 
मु.जि.करयरजलय  ---------------------- 
 

भलवपक 
 

मु.जि. 



महरररष्ट्र मुद्रांक अधिननयम 1958 चे कलम 47 ते 52 नुसरर मुद्रांक परतरवर ममळणेकरीतर केलेल्यर अर्राची 
छरननी करणेसरठीची मुद्रांक जर्ल्हरधिकररी ------------------करयरालयरतील  

तपरसणी सूची (Checklist) 

 

अ.क्र. बरब शेरर 

1 परिरवर अिज ववदहि नमुन्यरि आहे करय? आहे/नरही 
2 परिरवर अिज ववदहि मुििीि आहे करय? आहे/नरही 
3 परिरवर मरदहिी ऑनलरईन सरिर केल्यरची जस्वकृिी पोच आहे/नरही 
4 ववदहि नमुन्यरिील स्वघोषर्रपत्र (self declaration) सरध्यर करगिरवर आहे/नरही 
5 मुद्रांक शुल्क िरर्र केल्यरची मू  परविी/ई चलन(M.T.R.-6) आहे/नरही 
6 परिरवर अिज सरिर करिरनर अिजिरररने अन्य व्यक्िीस 

प्ररधिकृि/अधिकररपत्र दिले असल्यरस  

आहे/नरही 

अ) सरध्यर करगिरवर अधिकररपत्र दिलेले असरवे आहे/नरही 
ब) मुखतयररपत्र असल्यरस-  1) मॅजिस्रेट समोर सरक्रांक ि केलेले ककां वर; 
                        2) नोटरी समोर सरक्रांक ि केलेले ककां वर;                          

                        3) नोंिर्ी अधिकर-यरसमोर सरक्रांक ि/ 
                           नोंिर्ी केलेले.  

 

आहे/नरही 

क) कां पनी/सांस्थर – प्ररधिकृि केल्यरचे प्ररधिकृिपत्र/ ररझोल्युशनची  

                 (Resolution) प्रि                  

आहे/नरही 

7 मुद्रांक खरेिी सांयुक्िररतयर केली असल्यरस आणर् अिज एकरच पक्करररने 
केलर असल्यरस इिर मुद्रांक खरेिीिरर पक्करररांचे नर-हरकि पत्र (सरध्यर 
करगिरवर) 

आहे/नरही 

8 अ) स्थरवर भम किीचर नोंिर्ीकृि ववक्र  कररररववषयी परिरवर  असेल िर  

    नोंिर्ीकृि मु  रद्िलेख 
 

ब) मुद्रांक जिल्हरधिकररी यरांनी रद्ि पत्ररची बररकरईने छरननी केली आहे 
कर 

आहे/नरही 
 

 

आहे/नरही 

9 मुद्रांकरच्यर प्रकरररनुसरर सरदर कररवयरची करगदपते्र 
1 (अ) ई-एसबीटीआर/ ई-चलन/  

         ( असल्यरस मु  िस्िऐवि व 1 छरयर प्रि) 
आहे/नरही 

  (ब) सरिी परवती-  

      1) स्विः प्रीांट घेिलेली सरिी परविी असल्यरस पक्करररने   

         स्वरक्रीकृि केली आहे कर? 
 

आहे/नरही 

      2) बँकेमरफज ि सरिी परविी घेिली असल्यरस तयरवर बँक  

         अधिकर-यरची स्वरक्री आहे करय? 

आहे/नरही 

2) फँ्रक ांग (दि.13/7/2011 चे पररपत्रकरनुसरर मुद्िर क्रां .2 िे 5) आहे/नरही 
  1) मुद्रांकरसह मू  िस्िऐवि व 1 छरयरप्रि आहे/नरही 
  2) मुद्रांक ववके्रिर बँक/फँ्रक ग युिर यरांचेकडून नोंिवहीची प्रमरणर्ि प्रि आहे/नरही 
  3) मुद्रांक ववके्रिर बँक/फँ्रक ग युिर यरांचेकडून लेटर हेडवरील प्रमरर्पत्र आहे/नरही 



 

   4) मुद्रांक ववके्रिर बँक/फँ्रक ग युिर यरांचेकडून हरयपर टभमजनल ररपोटज आहे/नरही 
  5) मुद्रांक ववके्रिर बँक/फँ्रक ग युिर यरांचेकडून मू  इांक कररेिची  

     छरयरप्रि  

     ककां वर  

   वरीलपैक  कोर्तयरही एकर करगिपत्ररची पुिजिर होि नसल्यरस    

   मे.वपटनी बरऊि कां पनीचे मुद्रांकरशेिररी प्रमरर्पत्र 

आहे/नरही 

3) ई-स्टँम्प   

  1) मुद्रांकरसह मु  िस्िऐवि व 1 छरयरप्रि  आहे/नरही 
  2) SHCIL यरांचेकडील िैनांदिन मुद्रांक ववक्र  नोंिवहीची प्रि व  

     लेटर हेडवरील प्रमरर्पत्र 
आहे/नरही 

  3) स्टॉक होल्डीांग करपोरेशन यरांनी शरसनरस रक्कम िमर केल्यरचे चलन       

आहे/नरही 
 4) मुद्रांक करगद  

  1) मुद्रांकरसह मू  िस्िऐवि व 1 छरयरप्रि  आहे/नरही 
  2) प्रिरन मुद्रांक करयरजलय /कोषरगरर/उप-कोषरगरर यरांचेकडून मुद्रांक  

    घेिले असल्यरस ववक्र चे प्रमरर्पत्र 
आहे/नरही 

  3) मुद्रांक ववके्रतयरकडून मुद्रांक घेिले असल्यरस नोंिवहीची प्रि व मुद्रांक  

    ववक्र चे प्रमरर्पत्र 
 

आहे/नरही 

5) अमिननणाय- चलन व मू  िस्िऐवि व 1 छरयरप्रि  

 

आहे/नरही 

 
 

अिजिरररची सही                                    भलवपक 

            

           



 

मुांबई मुद्रांक अधिननयम 1958 च्यर कलम 47 अन्वये वरपरण्यरस अयोग्य असलेल्यर मुद्रांकरबरबत परतरवर 
देण्यरसरठी केलेल्यर अर्रासोबत द्यरवयरचे प्रनतज्ञरपत्र. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

प्रनतज्ञरपत्र 

 

मी श्री./श्रीमिी.---------------------------------------वय---------------------ररहर्रर----------------------

सतयप्रतिज्ञवेर िरहीर ररतयर कथन करिो व हमी िेिो क , 

 मी----------------------------------मुद्रांकरबरबि परिरवर भम रे्करीिर मुद्रांक जिल्हरधिकररी --------------

------- यरांचेकडे अिज सरिर करर्रर आहे/केलर आहे. सिर अिरजबरबि असे प्रतिज्ञेवर नमुि करु इजछछिो क , 

मलर उपयोगी नसलेल्यर मुद्रांकरबरबि परिरवर भम रे्करीिर केलेल्यर  अिरजसोबि सरिर केलेले मुद्रांक हे मी 

मलर कररवयरछयर करयिेशीर व्यवहरररसरिी रु.------------------चे मुद्रांक, मुद्रांक ववके्रिर/उपकोषरगरर 

अधिकररी/मुद्रांक अधिक्क, मुांबई/ई-चलनरद्वररे------------------------ यरांचेकडून चलन/परविी अनुक्रमरांक---------

-----दिनरांक--------अन्वये खरेिी केले होिे. खरेिीबरबिचे आवश्यक िे मु  करगिपत्र सिरहू अिरजसोबि 

पुररव्यरिरखल िोडले आहेि. 

 ज्यर सांलेखरसरिी/िस्िऐविरसरिी मुद्रांक खरेिी केले होिे िे मुद्रांक खरलील कररर्रस्िव वरपरण्यरस 

अयोग्य झरल्यरने/वरपररवयरचे नसल्यरने उक्ि मुद्रांकरचर परिरवर मरगर्ी कररे्ि येि आहे. 
 

अ) ज्यर सांलेखरसरिी/िस्िऐविरसरिी मुद्रांक  वरपरलर/वरपरले आहेि/नरहीि िो मी दि.---------------रोिी  

    तनष्परदिि केलर आहे/केलर नरही. िसेच अन्य सांलेख/िस्िऐवि दि.---------------रोिी तनष्परदिि केलर  

    आहे/केलर नरही. 

 ब) सिरहू सांलेख/िस्िऐवि सुरुवरिीपरसून करयद्यरने सवजथर शून्य असल्यरचे मलर/ववके्रिर/ग्ररहक यरांनर नांिर  

    आढ ून आले. 

 क) ववतनदिजष्ट अनुिोष अधितनयम,1963 छयर कलम 31 खरली सिरहू सांलेख सुरुवरिीपरसून सवजथर शून्य  

    असल्यरचे, न्यरयरलयरलर नांिर आढ ून आले आहे. 

 ड) सांलेखरिील तु्रटीांमु े ककां वर चुक मु े तनयोजिि प्रयोिनरसरिी अपरत्र असल्यरचे नांिर आढ ून आले आहे. 

िो सांलेख ज्यर व्यक्िीने तनष्परदिि कररे् आवश्यक आहे िी/तयर व्यक्िी ववके्रिर/ग्ररहक/मध्यस्थ सांलेख 

तनष्परदिि न करिरच मरर् परवल्यरमु े/ककां वर सांबांधिि व्यक्िीने िो तनष्परदिि करण्यरस नकरर 

दिल्यरमु े तनयोजिि सांव्यवहरर सांकजल्पि स्वरुपरि घडवून आर्ण्यरछयर दृष्टीने पूर्ज करिर येि नरही. 

 

 



इ) सिरहू-----------सांलेख ववके्रिर/मध्यस्थ यरांनी तनष्परदिि न केल्यरमु े व तयरवर सही करण्यरस िो/िे  

   असमथज आहे/आहेि अथवर नकरर िेि आहेि आणर् तनयोजिि प्रयोिनरसरिी िो वस्िुिः अपूर्ज व     

   अपयरजप्ि आहे. 

ई) ववके्रिर/ग्ररहक/मध्यस्थ---------------------- सांलेखरअन्वये कृिी करण्यरस ककां वर यरद्वररे प्रतििूि  

   कररवयरचे, योजिलेलर पैसर िेण्यरस नकरर दिल्यरमु े क  ज्यर अन्वये तनयोजिि प्रयोिन सवजथः फसले  

   आहे. 

उ) अपु-यर मुल्यरचर आणर् यरद्वररे िो सांव्यवहरर घडवून आर्ण्यरचे योजिले आहे िो सांव्यवहरर तयरच  

   पक्रछयर िरम्यरन व तयरपेक्र कमी मूल्य नसलेलर मुद्रांक लरवलेल्यर सांलेखरद्वररे घडवून आर्लर आहे. 

ऊ) अनविरनरमु े आणर् अहेिूकपरे् खररब झरलर आहे आणर् तयरऐविी तयरच पक्रांछयर िरम्यरन व तयरच  

    प्रयोिनरसरिी ररिसर मुद्रांक ि िसुरर सांलेख तनष्परदिि करुन दिलेलर आहे. 

ए) सिरहू सांलेखरवर ववदहि केलेल्यरहून अन्य वर्जनरचर/आवश्यक असलेल्यरपेक्र अधिक मुल्यरचर/कोर्िेही  

   शुल्क आकररर्ीस परत्र नसिरनर मुद्रांक अनविरनरने वरपरण्यरि आलर आहे. 

ऐ) सिरहू सांलेखरसरिी वरपरलेलर मुद्रांक हर अशर प्रकररछयर सांलेख, कलम 13 छयर िरिुिीांचे उल्लांघन करुन  

   भलदहण्यरि आल्यर कररर्रने, कलम 15 खरली अनविरनरने तनरुपयोगी झरलर आहे. 

  (टटपः- वरीलपैक  लरगू असलेले कररण नमूद कररवे)  

 

 मुद्रांक लरवलेलर सिरहू सांलेखरबरबि कोर्तयरही करयिेभशर कररवरईसरिी कोर्तयरही न्यरयरलयरि 

पुररव्यरसरिी मी/मरझ्यर प्रतितनिीनी सरिर केलेलर नरही आणर् ह्यर सांलेखरअन्वये कोर्िीही करयिेभशर कररवरई 

सुरु करण्यरि आलेली नरही. 

 मरझ्यर मरदहिीनुसरर वरील तनवेिन सांपूर्जिः सतय व वस्िुजस्थिीस िरुन आहे. 

  

दिकरर्ः 

दिनरांकः 

                                                   स्वरक्री 

ओ ख भशफररस 

 

 

 

 



                                  र्बरब 

मी----------------------------------ररहर्रर----------------------वय-----------------व्यवसरय--------------------

-ववचररले वरुन सतय प्रतिज्ञवेर िबरब भलहून िेिो क , 

 मी दिनरांक--------------------रोिी रुपये----------------(अक्री रुपये-----------------------------) 

ककां मीचे मुद्रांक खरेिी केले होिे. सिरील मुद्रांक शुल्क मी ज्यर कररर्रकरीिर खरेिी केले होिे िे पुढीलप्रमररे्--

------------------------------- . परांिु सिरील मुद्रांकरचर वरपर कररर्----------------------------------------

कररवयरचर नसल्यरने मुांबई मुद्रांक अधितनयम 1958 छयर कलमरनुसरर िेय असलेली विरवट िरिर बरक छयर 

उवजररि रकमेचर परिरवर भम ण्यरस ववनांिी करि आहे. सिरील विरवट िरिर उवजररि रकमेचर परिरवर 

भम रे्करीिर मी दिनरांक-----------------------रोिी अिज केलेलर/करीि आहे. 

 सिरील परिरव्यरची रक्कम परि करिरनर करयद्यरछयर िरिुिीपेक्र मलर िरिर रक्कम मांिूर 

झरली ककां वर अन्य कोर्तयरही कररर्रने िरस्ि रक्कम अिर झरलेली असल्यरस ककां वर भम रलेली असल्यरस 

सिरील िरस्ि अिर झरलेली रक्कम मी ववनरिक्ररर परि करर्रर आहे. व सिरील रक्कम िमीन महसुलरची 

बरक  म्हर्ून मरझ्यरकडून वसूल करण्यरस मरझी सांमिी असून कोर्िीही हरकि ररहर्रर नरही. 

हर िबरब मी स्वखुषीने भलहून िेि आहे. 

 

पक्करररची स्वरक्री 

दिनरांकः- 

समक्ः- 

 

मुद्रांक जिल्हरधिकररी,---------------- 

दटपः- मुद्रांक जिल्हरधिकररी यरांनी पक्करररचर समक् दिनरांक ि स्वरक्री करुनच िबरब घ्यरवर.  

 
    


