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िवषय :- मुंबई सावर्जिनक िव व त यव था अिधिनयम 1951 चा िनयम 8 (2) अन्वये :‐
न दणी माणपतर्ाची ितिलिप दे ण्याबाबत
िनयम 8(2) मुंबई सावर्जिनक िव व त यव था अिधिनयम 1951 मधील तरतूदी माणे
न दणी माणपतर्ाची ितिलिप वा दुसरी त दे ता येते. सवर्साधारणपणे न्यासाच्या िदले या
माणपतर्ाच्या थळ तीची त माणपतर्ाची ितिलिप दे ण्यात येते. परं तू माणपतर्ाची थळ त
उपल ध नस यास माणपतर्ाची ितिलिप कशी दे ण्यात यावी, असा न जळगांव िवभागीय
कायार्लयाने उपि थत करुन त्याबाबत मागर्दशर्न मािगतले आहे .
िनयम 8 72) मध्ये माणपतर्ाची ितिलिप कोणत्या कागदपतर्च्या आधारे व कशा कारे
ावी याची प टपणे तरतूद नाही. अशी अडचण इतर िवभागीय कायार्लयांमध्येही उ वण्याची
शकयता अस याचे या संबंधात धमार्दाय संघटनेच्या सवर् िवभागीय कायार्लयाकडू न हया
िवषयावर अिभ ाय मागिवण्यात आले होते. त्या अिभ ायांचा अ यास करुन अशा तऱ्हे च्या
पिरि थतीत तसेच नेहमीच्या पिरि थतीत माणपतर्ाची ितिलिप दे ताना खालील माणे कायर्वाही
करण्यात यावी. त्यामुळे सवर् कायार्लयांत ितिलिप मागणी अजार्वर एक कारे कायर्वाही होईल.
1.

माणपतर्ाच्या ितिलिपसाठीच्या अजार्स रु.1/- चे न्यायालय शु क ितकीट
लावलेले असावे. तसेच अजर् न्यासाचे िव व ताने केलेला असावा. हणजेच
अजर्दाराचे नाव अनुसच
ू ी 1 मधील न दीत असावयास पािहजे.

2.

मूळ न दणीपतर् हरव याब ल, तसेच माणपतर्ाची ितिलिप िमळिवण्यासाठी
अजर्दारास इतर िव व तांनी ठरावा दारे अिधकार िद याब ल आिण मूळ
माणपतर् िमळा यास माणपतर्ाची ितिलिप परत ठरण्याची हमी घे ण्याब ल
अजर्दाराचे शपथपतर् अजार्सोबत घे ण्यात यावे.

3.

अजार्सोबत मूळ न दणीपतर् हरव यामुळे न दणीपतर्ाची ितिलिप िमळिवण्याचे
अिधकार अजर्दार िव व तास िद याब लच्या िव व तांच्या ठरावाची खरी त
घे ण्यात यावी. अथार्त एकमेव िव व त अस यास अशा तींची जरूरी रहाणार
नाही.

4.

अजर् आ यावर अजार्तील मािहती अिभलेख्या माणे बरोबर अस याची खातर्ी
करुन िनयम 8(2) मधील तरतूदी माणे मूळ माणपतर्ाच्या थळ तीवरुन
ितिलिप माणपतर् अजर्दारास दे ण्यात यावे.

5.

मूळ माणपतर्ाची थळ त न ट झालेली अस यास अगर ितच्यावरील मजकूर
प टपणे िदसत नसलयास, न्यासाचे न दणी बाबतचे चौकशी करणाचे व

िनकालाचे आधारे , तसेच अनुसच
ू ी-1 मधील न दीचे आधारे माणपतर्ाची
ितिलिप िनयम 8 मधील नमुन्यात तयार करुन ते अजर्दारांस दे ण्यात यावे. त्याची
त हरवले या व न ट झाले याख् अगर मजकूर िदसत नसले या मूळ
न दणीपतर्ाचे जागी सुरिक्षतपणे ठे वावी. तशी न द थळ तीवर मागे घ्यावी.
त्यानंतर पुन्हा माणपतर्ाच्या ितिलिपची मागणी आ यास वरील माणे
कायर्वाही करुन मूळ माणपतर्ाचे थळ तीचे जागी सुरिक्षत ठे वले या तीवरुन
माणपतर्ाची ितिलिपक दे ण्यात यावी.
6.

अजर् आ यावर संबंिधत न्यासाचे सवर् लेखापतर्के, बदल अहवाल आले
अस याची खातर्ी करुन घ्यावी. नसलयास ते सादर करुन घ्यावेत. तकर्ारी
अस यास तकर्ारींचे वरुप पाहू न ितिलिपक दे ण्याबाबतचा िनणर्य घ्यावा.

7.

वरील माणे माणपतर्ाची ितिलिप कागदपतर्ावरुन करताना िवभागीय
अिधकाऱ्यांनी आव यक ती सवर् काळजी व खबरदारी घ्यावी. माणपतर्ाची त
बरोबर झाली आहे याची खातर्ी करुन घ्यावी. तयासाठी ही जगागदारी िवभागीय
अिधकाऱ्यांवर राहील. तसेच माणपतर्ाच्या थळ ती हरिव या/गहाळ
झा याब ल सवर् चौकशी करुन जबाबदार असणाऱ्यावर कारवाई करणे
आव यक होईल याची न दही घे ण्यात यावी. तशी कारवाई करण्यात यावी.

मा.मु.टु ले,
धमार्दाय आयुक्त,
महारा टर् राज्य,मुंबई.
िदनांक :- 18/1/1989
त :1.

धमार्दाय सह आयुक्त, पुणे/सोलापूर/औरं गाबाद/जालना/नागपूर/भंडारा

2.

धमार्दाय उप आयुक्त, बृहन्मुंबई िवभाग,मुंबई/को हापूर/नागपूर.

3.

सहायक धमार्दाय आयुक्त, सांगली,सातारा/रत्नािगरी-िंसधुदग
ु र्/ ठाणेरायगड/नािशक/अहमदनगर/जळगांव/धुळे/परभणी-नांदेड/लातूर-बीड/
उ मानाबाद/अमरावती/वधार्/चं दर्पूर/यतमाळ/गडिचरोली/अकोला/ बुलढाणा

4.

धमार्दाय आयुक्त, महारा टर् राज्य, मुंबई यांचे कायार्लयांतील आ थापना शाखेस
मािहती व पुढील आव यक त्या कायर्वाहीसाठी.

