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नोंदणी महाननरिक्षक व मद्
ु ाांक ननयांत्रक

महािाष्ट्र िाज्य, पण
ु े याांचे कायाालय, पण
ु े1

ददनाांक 13/04/2005

ववषय- आम/ सर्वसाधारण कुलमख
ु त्यारपत्राचे आधारे दस्त निष्पाददत करुि िोंदणी
अधधका-यासमोर कबल
ु ी जबाब दे ण्याबाबत.

परिपत्रक:-

या कायावलयाचे पररपत्रक क्र.का.4/प्र.क्र.3047/1266 ते 1697, दद.11/6/2001 अन्र्ये

कुलमख
ु त्यार पत्राांचे आधारे दस्त िोंदणीबाबत वर्र्ेचि करण्यात आले आहे . या पररपत्रकातील

पररच्छे द क्र. क चा उप पररच्छे द क्र.2 (पाि क्र. 4) मध्ये िमद
ू आहे की, “ वर्शेष अथर्ा आम

कुलमख
ु त्यारिाम्याचे आधारे दस्त िोंदणीस दाखल करतेर्ेळी त्यात िमद
ू केलेली ममळकत दाखल
दस्तातील ममळकतीशी जुळत असल्याची खातरजमा दय्ु यम निांबधक याांिी करार्ी.”

या सच
ू िेची अांमलबजार्णी करतािा ज्या आम मख
ु त्यारपत्रामध्ये ममळकतीचे र्णवि

ददलेले िाही त्या

कुलमख
ु त्यारपत्राचे बाबतीत काही दय्ु यम निांबधक याांची सांभ्रमार्स्था

झाल्यार्रुि, स्पष्टीकरण करण्यात येते की,
1.

आम मख
ु त्यार पत्राव्दारे

ममळकतीचे र्णवि िमद
करुि त्या
ू

ममळकतीचे

हस्ताांतरणाचे अधधकार ददलेले असतील तर त्याच ममळकतीपरु ता या अधधकाराांचा र्ापर केला जात
आहे, याची खातरजमा दय्ु यम निांबधकाांिी र्रील पररपत्रकाप्रमाणे करणे आर्श्यक आहे.

2. एखादया आम मख
ु त्यारपत्राव्दारे मालकािे ममळकतीचे र्णवि िमद
ू ि करता त्याांच्या

मालकीच्या कोणत्याही ममळकतीचे हस्ताांतराचे अधधकार ददले असतील तर त्या प्रकरणामध्ये

दाखल दस्तामधील ममळकत आम कुलमख
ु त्यारपत्रातील ममळकतीशी जळ
ु त असल्याची खातरजमा
करण्याचा प्रश्ि येत िाही. मात्र दस्ताव्दारे हस्ताांतरीत होणारी ममळकत
व्यक्तीिे,

मख
ु त्यारपत्र

निष्पाददत

करतेसमयापासि
ू

धारण

केलेली

कुलमख
ु त्यारपत्र दे णा-या
आहे

याचे

योग्य

ते

परु ार्े/कुलमख
खातरजमा करणे आर्श्यक राहील. यामशर्ाय
ु त्यारपत्रधारकाचे प्रनतज्ञापत्र घेर्ि
ू
कुलमख
ु त्यारपत्रधारकाचे अधधकाराबाबत िोंदणी अधधनियमाचे कलम 34 (3) (क)
ती खातरजमा करण्यात यार्ी.

प्रमाणे योग्य

तरी दय्ु यम निांबधक याांिी प्रत्येक आम मख
ु त्यारपत्राचे पण
ू व र्ाचि करुिच उपरोक्तपैकी

कोणत्या प्रकारात ते मोडते ठरर्ार्े र् त्यािस
ु ार योग्य ती कायवर्ाही करार्ी.

(सही/- र्.मा.मसके)

नोंदणी महाननिीक्षक व मद्
ु ाांक ननयांत्रक,
प्रनि
सवा दय्ु यम ननांबधक

(सवा जिल्हा ननांबधक याांचेमार्ाि)

महािाष्ट्र िाज्य,पण
ु े.

