
 
 
                                                                                                                      
                     

        क्र.का.4/प्र.क्र.3047/2003/1521-1670 
        नोंदणी महाननरीक्षक व मदु्ाांक ननयांत्रक , 
              महाराष्ट्र राज्य, पणेु याांचे कायाालय, पणेु 1.
                                                   ददनाांक 30/09/2003 
 
  ववषय- मखुत्यारपत्राच ेआधारे नोंदलेल े दस्तावर मखुत्यारपत्रधारक याांच े फोटो व अांगठयाांच े                   
         ठस ेअसणेबाबत.   
    सांदर्ा-  1) नोंदणी अधधननयम 1908 मध्ये बबल क्रमाांक: 48/2001 च्या सधुारणेनसुार 32 अ
        हे कलम नव्याने समाववष्ट केल्यावरुन. 
   2) या कायाालयाच ेपररपत्रक क्र: का.4/प्र.क्र.3047/2002/2253-3042,           
      दद.12/07/02. 

3) या कायाालयाच ेपररपत्रक क्र:का.4/प्र.क्र-3047/2003/831-880, दद.18/02/03                                                       
4) अवर सधचव, महसलू व वन ववभाग याांचे पररपत्रक क्र. नोंदणी 2002/2868/ 

प्र.क्र.677/म-1, दद 08/09/2003. 
पररपत्रक:- 
 नोंदणी अधधननयम 1908 मध्ये नव्याने समाववष्ट केलेल्या कलम 32-अ नसुार केलेल्या सधुारणेच्या 
अनषुांगाच ेसांदभा क्र.2 च्या पररपत्रकान्वये दयु्यम ननबांधक याांनी कुलमखुत्यारपत्राचे आधारे दस्तऐवजाची 
नोंदणी, सादरीकरण ककां वा कबलुी जबाब देण्यासाठी ज्या ज्या व्यकतीांची ननयकुती केली आहे, त्या व्यकतीना 
मळू कुलमखुत्यारपत्र देणार याांचा फोटो व अांगठयाांचा ठसा कुलमखुत्यारपत्रावर लावणेबाबत आदेश देण्यात आल े
होत.े 
 उपरोकत आदेशाबाबत ववववध प्रनतवाद या कायाालयाकड ेदाखल करणे आल ेअसल्याने ववधी व न्याय 
ववभागाच ेमागादशान मागववले होत.े सांदभा क्र.4 च्या सोबत ववधी व न्याय ववभागाच ेस्पष्टीकरण प्राप्त झाले 
असनू, त्या अनषुांगाने खालीलप्रमाणे सधुाररत आदेश देण्यात येत आहेत. 

 
1. मखुत्यारपत्राची नोंदणी करणे नोंदणी कायदयान्वये सकतीच े नाही. मात्र ममळकतीचा मोबदला 

घेवनू  
    ववक्रीच ेककां वा कोणत्याही प्रकारे हस्तातर करण्याच ेअधधकार देणा-या मखुत्यारपत्राची नोंदणी व  
    मखुत्यारपत्रानसुार ताबा देण्यात असेल तर नोंदणी सकतीची राहील. (मालमत्ता हस्ताांतरण  
    अधधननयम 1882 च ेकलम 53 व नोंदणी अधधननयम 1908 चे कलम 17 चे पोटकलम 1(अ)  
    नसुार) 
2. मदु्दा क्र. 1 मध्ये नमदु अपवाद वगळता मखुत्यारपत्रावर ननष्पाटकाांच ेफोटो व अांगठयाांच ेठसे  
   असण्याची आवश्यकता नाही. मात्र मखुत्यारपत्र हे दस्त म्हणून सांबांधीत पक्षकार याांना  
   नोंदवावयाचा असेल तर त्या मखुत्यारपत्रावर मलहून देणार व्यकतीांच ेफोटो व अांगठयाांच ेठस े  
   घ्यावेत. जर सदर दस्तात मलहून घेणार ही व्यकती देखील ननष्पादक असेल तर त्याांचा ही   
   फोटो/अांगठयाांचा ठसा घ्यावा. 



 
 

3. नोंदणी न केलेले मखुत्यारपत्र नोंटरी अथवा सक्षम अधधकारी याांनी साक्षाांां॑ककत केलेले पादहज.े  
   तसेच नोंदणी अधधननयम 1908 च ेकलम 33 च्या प्रयोजनाथा  वापरण्यात येणारे म्हणज े  
   ननष्पादकाच्या वतीने दस्तऐवज सादर करण्याच,े कबलुी जबाब देण्याच ेअधधकार देणारे मखुत्यापत्र  
   नोंदणी अधधका-याकडून अधधप्रमाणणत केल ेपादहज.े(सांदभा: या कायाालयाांच ेपररपत्रक क्र.   
   का4/प्र.क्र.3047/1266-1697, दद.11/06/2001. 
4. नोंदणी अधधननयम 1908 च्या कलम 32(अ) मधील तरतदुीनसुार मालमत्तचे्या मालकीच्या  
   हस्ताांतरणाशी सांबांधधत दस्ताांमध्ये मालमत्तचे्या प्रत्येक ववके्रत्याच ेव खरेदीदाराचे फोटो व  
   अांगठयाांच ेठस ेदस्तावर असणे आवश्यक आहे. परांत ुमालमत्ता हस्ताांतरण अधधननयम 1882 चे   
   कलम 7 अन्वये ववके्रत्याचा (ककां वा खरेदीदाराचा) मखुत्यापत्रधारक हा कायदेशीर बाबीकररता  
   “ववके्रता” (ककां वा खरेदीदार) म्हणून गणला जातो. म्हणून मखुत्यारपत्राच ेआधारे मळू ववके्रता/  
   खरेदीदार याांच्या वतीने दस्तऐवजाांच ेननष्पादन, सादरीकरण  ककां वा कबलुी-जबाबाची कायावाही  
   करताना केवळ मखुत्यापत्र धारकाांच ेफोटो व अांगठयाांचे ठस ेदस्तावर असणे आवश्यक आहे. 
5. ववके्रता याांचे ममळकतीच ेमालकीहकक (Title) तपासनू पाहण्याची जबाबदारी नोंदणी अधधका-याांची  
   नसत.े(उच्च न्यायालय, नागपरू याांनी गोपाल व्दारकादास पाांड ेववरुद्ध् जजल्हाधधकारी, भांडारा व  
   इतर,ररट वपटीशन क्र.29/2003 मध्ये दद.24/03/2003 रोजी ददलले्या ननकालानसुार).  
   त्याचप्रमाणे कुलमखुत्यारपत्राच्या आधारे दस्त नोंदणीसाठी आल्यास त्या दस्ताची वधैता  
   तपासण्याांची जबाबदारी नोंदणी अधधका-याची नसत.े 
6. मखुत्यार पत्राआधारे मालकाच्या वतीने दस्त ननष्पाददत केल्यास अशा दस्तावर ननष्पादन व  
   कबलुी जबाबाच्या श-ेयात सवा मळु मालकाची नाव ेव तपशील मलदहणे आवश्यक आहे. 
7. मखुत्यार पत्राच ेआधारे खरेदी-ववक्रीचा व्यवहार करताना मखुत्यार पत्राची खरी प्रत हजर करावी 

व सदर प्रत ही दस्ताचा भाग करण्यात यावी. मात्र मखुत्यारपत्र ररतसर नोंदणी केलेले असल्यास 
त्याच्या नोंदणीचा क्रमाांक, ददनाांक व तो ज्या कायाालयात नोंदला आहे त्या कायाालयाचे नाव 
दस्तात नमदु करणे परेुसे आहे. अशा प्रकरणात मळू मखुत्यारपत्र नोंदणी अधधका-याने पाहून 
खात्री करावी व पक्षकारास परत करावे. 

 
           का.प्र.मा.नों.म.नन.                                     (सही/- व.मा.मसके) 
           याांच ेसहीची असे.                               नोंदणी महाननरीक्षक व मदु्ाांक ननयांत्रक 
                    महाराष्ट्र राज्य,पणेु कररता.. 
 
 
प्रत- 

1) सवा जजल्हाधधकारी याांना त्याांच ेअधधपत्याखाली असलेल्या सांबधधत अधधकारी याांना योग्य त्या 
कायावाहीकररता अग्रेवषत. 

2) सवा उपववभागीय अधधकारी (प्राांत) याांना योग्य त्या कायावाहीकररता. 
3) सवा तहसीलदार याांना योग्य त्या कायाावाहीकररता. 
4) सवा नोंदणी उपमहाननरीक्षक व मदु्ाांक उपननयांत्रक याांना योग्य त्या कायावाहीकररता. 
5) सवा दयु्यम नन ांबधक व सह जजल्हा नन ांबधक याांना योग्य त्या कायावाहीकररता 



 
 

6) दयु्यम नन ांबधक व प्रशासकीय अधधकारी,मुांबई, याांना योग्य कायाावाहीकररता. 
                                                                                            
             
 


