
 दयु्यम निबंधक कायाालय 
(सिद क्र.1.1) 

दस्त िोंदणी      
 

 

दस्त िोंदणी करण्यावर कोणत्याही कायदेशीर तरतदुींचे बधंि िसेल तर तो दस्त िोंदणीस 
स्स्वकारला जातो. अशा दस्ताच्या िोंदणी प्रक्रक्रयेतील सवासाधारपण टप्पे खालीलप्रमाणे आहेत. 

 
भाग 1- दयु्यम निबधंक कायाालयात दस्त  िोदंणीस सादर करण्यापवूी पक्षकारांिी पणूा 
करावयाची सवासाधारण प्रक्रक्रया  

1.  व्यवहाराच्या अिषुगंािे दस्त तयार करणे (ललहीणे)  
2.  दस्त िोंदणीसाठी, दस्त प्रकारािसुार आवश्यक असणारी कागदपत्र,ेपरवािग्या इ.  
    सकंललत करणे. 
3.  जर दस्तऐवजाचे मदु्ांक शलु्क लमळकतीच्या बाजारमलू्यावर अवलबंिू असेल             
    (उदा. खरेदीखत) तर त्या लमळकतीचे मलू्यांकि तपा  ि घेणे. 
4.  दस्तास मदु्ांक अधधनियमािसुार देय असणारे मदु्ांक शलु्क भरणे.  
5.  देय िोंदणी फी भरणे. 
6.  दस्तावर साक्षीदारांसमोर सहया/निष्पादि (Execution) करणे.  
7.  उपरोक्त प्रमाणे   ताता केल्यांितर, दस्त िोदंणीसाठीचा वळे वाचववणेसाठी ववभागािे   
   उपलब्ध करुि ददलले्या, पढुील पयाायाचा वापर पक्षकार करु शकतात. 
  अ) दस्त िोंदणीसाठी आवश्यक असणारी दस्ताची मादहती पस्ब्लक डाटा एटं्रीद्वारे    
     सगंणकावर ऑिलाईि भरणे. 
  ब) ई-स्टेप-ईि या सवुवधेद्वारे दस्त िोंदणीसाठी  सबंधंधत दयु्यम निबधंक कायाालयाची   
    वेळ आरक्षक्षत करणे.  
8. दस्तऐवजावर सही केल्याितंर चार मदहन्याच्या आत दयु्यम निबधंक  कायाालयात  
   िोंदणीस सादर करणे  आवश्यक आहे. 

 
भाग 2- दस्त दयु्यम निबधंक कायाालयात िोंदणीसाठी सादर केल्याितंरची सवासाधारण प्रक्रक्रया- 
 

1.  टोकि रस्जस्टरमध्ये     घेतली जात ेव टोकि ददले जात.े 
2.  दयु्यम निबधंकाद्वारे दस्ताची  पडताळणी केली जात.े 
3.  अगोदर पस्ब्लक डाटा एन्ट्री केली असल्यास, त्याद्वारे प्राप्त 11 अकंी सकेंतांकाचे 
आधारे दयु्यम     
    निबधंक कायाालयातील सगंणकावर डाटा उपलब्ध करुि घेतला जातो अन्यथा       



    दयु्यम निबधंक कायाालयात इिपटु फॉमाच्या आधारे डाटा एन्ट्री केली जात.े 
4.  यथोधचत मदु्ांकीत केलेला ( देय मदु्ांक शलु्क भरलेला) व िोंदणीस पात्र दस्त      
    िोंदणीस सादर करुि घेतला जातो. 
5.  आवश्यक ती िोंदणी फी व दस्त हाताळणी शलु्क प्रदाि केल्यांितर त्याची पावती   
    ददली जात.े 
6.  दस्त निष्पादक पक्षकारांकडूि अथवा त्यांच ेमखुत्यारधारकाकडूि त्यांचे निष्पादिाचा  
   कबलुीजबाब ददला जातो. 
7. दस्तात िमदू मोबदला दयु्यम निबधंक यांचेसमोर देण्यात येत असल्यास, त्याबाबतची   
   िोंद दस्तावर घेतली जात.े 
8. कबलुीजबाब देणा-या पक्षकारास ओळखत असलेल्या ओळखदारांकडूि ओळख  
   पडताळणी केली जात.े 
9.  दयु्यम निबधंक दस्तावर िोंदणी झाल्याचे प्रमाणपत्र देतात. 
10. दयु्यम निबधंक मळू दस्त स्कॅि करुि, मळू दस्त व त्यासोबत थंबिेल प्रींट, सचूी  
    क्र.2  व दस्ताची प्रत (स्कॅन्ड इमेज) असलेली सीडी पक्षकारास देतात. 


