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                                                                                       नोंदणी महाननरीक्षक व मदु्ाांक ननयांत्रक             
                                        महाराष्ट्र राज्य,पणेु याांचे कायाालय,पणेु1 
                                        ददनाांक: 06/06/2007 

 
 विषय - बोगस व्यक्ीांव्दारे ममळक् ववक्रीस प्रन्बांध घालण्यासांदर्ाा्. 
परिपत्रक :-  
पार्शिवभमूी- 
 

        नोंदणीसाठी दाखल करण्या् आलेल्या दस््ऐवजाच े ननष्ट्पादन केल्याबाब् कबलुीजबाब 
देणा-या पक्षकाराच्या अमर्न्न्वेवषयी (ओळखीववषयी) दयु्यम ननबांधक नोंदणी ननयम 1961 चे 
ननयम 48 मध्ये ववही् केलेल्या कायापध्द्ीनसुार खा्रजमा कर्ा्. याबाब् परुक सचुना 
नोंदणी आदेशसदह् क्र.243 अन्वये देण्या् आलले्या आहे्. ववशषे्: पणेु जजल्हया्ील वडगाव 
मावळ व मळुशी ्ालकुया् काही ममळक्ीांची ववक्री बोगस व्यक्ीांव्दारे करण्या् आल्याबाब् 
्क्रारी उपजस्ि् झाल्या आहे् आणण त्याबाब् पोलीस ववर्ागाकडून पढुील कायावाही सरुू आहे्. 
अशा प्रकाराांना पायबांद घालण्याच्या दृष्ट्टीन े महसलू व पोलीस ववर्ागा्ील अधधका-याांबरोबर 
आयोजज् करण्या् आलेल्या बठैकीमध्ये झालेल्या चचेवरुन, ननष्ट्पादकाची ओळख पटववणा-या 
व्यक्ीांची अधधक काटेकोरपणे ्पासणी  झाल्यास प्रकरणाांचा ्पास करण्या् मद् होव ूशक् े
अस ेददसनू आल ेआहे. 
 

    यास््व नोंदणी आदेश सांदह्ा क्र.243 मधील सचुनाांच ेअनषुांगाने राज्या्ील सवा दयु्यम 
नन ांबधकाांना पनुरपी पढुीलप्रमाणे सचुना देण्या् ये् आहे्. 
 

1. ओळख देणा-या व्यक्ी सांबांधध् पक्षकाराांस खरोखरीच ओळख् आहे् का अस ेओळख 
देणा-या व्यक्ीस ववचाराव ेव त्याांनी स्पष्ट्ट शब्दा् होकार ददल्यास ओळख ग्राहय धरावी. 

2. ओळख देणा-या व्यक्ीच ेवय, व्यवसाय व पणुा पत््ा ववचारुन घेवनू दस््ऐवजावरील श-े
यामध्ये नमदु करावा. दस्् ननष्ट्पादक व्यक्ी सामान्य्: त्या कायाक्षेत्रा् राहणारी नसेल 
्र त्याांची ओळख    पटववणा-या व्यक्ीांच्या बाब्ी् ववशषेत्वाने खा्रजमा करावी. 

3. आदेश सांदह्ा क्र 243 स्पष्ट्ट नमदू केल्याप्रमाणे दस्् लेखनीक, मदु्ाांक ववके्र्ा व वारांवार ओळख 

पटववणा-या व्यक्ीांच्या ओळखी ग्राहय ध्ररु नये्. असेही ननदाशनास आल ेआहे.की  काही व्यक्ी  
ओळख पटववण्याचा व्यवसाय कर्ा्. त्या व्यक्ीच्या ओळखी ग्राहय धरु नये्.     ममळक् 

व्यवहारा्ील वाढ् ेगरैप्रकार ववचारा् घेवनू ववशषे्: पणेु जजल्हया्ील वडगाव मावळ मळुशी व 

खेड या ्ालकुया्ील प्रकरणाांच्या अनषुांगाने  पोमलस अधधका-याांनी ददललेी सचुना ववचारा् घेवनू 

या ्ालकुया्ील  दयु्यम ननबांधकाांना जनदह्ास््व पढुील प्रमाणे सचुना देण्या् ये् आहे्. 

 
 

 



1. खालीलपकैी कोण्ाही एक परुावा सादर करणा-या व्यक्ीचीच ओळख ग्राहय धरावी. 
अ)  पासपोटा 
ब)  वाहन चालववण्याचा परवाना. 
क)  आयकर ववर्ागाकडील पॅन ओळखपत्र 
ड)  कें द् शासन/ राज्य शासन /सावाजननक उपक्रम/स्िाननक स्वराज्य सांस्िा/ खाजगी 
कां पन्या अिवा    
    कारखान ेयाांनी आपल्या कमाचा-याांना ददलेली ओळखपत्र े
इ)  ज्यावर छायाधचत्र आहे अस ेबॅकेचे/ककसान/पोस्टाच ेपासबकु 
ई)  स्वा्ांत्र्यसनैनकाच ेओळखपत्र 
फ  छायाधचत्र असलेला अपांगत्वाचा दाखला 
र्) ननवडणकू आयोगाने ददलेले म्दार ओळखपत्र 
म) बार कौजन्सल याांनी वककलाांना ददलेले ओळखपत्र 
 

मळु परुावा ्पासनू त्याची झेरॉकस प्र् दस््ाचा र्ाग म्हणून लावनू घ्यावी. 
 

2) ओळख देणा-या व्यक्ीच्या सहीबरोबरच अांगठयाांचा ठसादेखील उमटवनू घ्यावा व पासपोटा आकाराचा       
      फोटो   त्या शजेारी  लावनू घ्यावा. 
 

 सवा सांबांधध् दयु्यम ननबांधकाांना कळववण्या् ये् ेकी, ममळक् हस््ाां्रण व्यवहारा्ील 
गरैप्रकाराांना पायबांद घालण्याच्या हे्नेू सदर सचुना देण्या् ये् आहे्. ्री सवा दयु्यम 
नन ांबधकाांनी याचे काटेकोरपणे पालन करावे. वरील सचुनाांची योग्य रर्ीने अांमलबजावणी हो् आहे 
याबाब् सह जजल्हा ननबांधक याांनी दयु्यम नन ांबधक कायाालयाांच्या ्पासणीच्या वेळी ववशषेत्वाने 
खा्रजमा करावी. 
 
          सही/-रामराव मशनगारे 
                                               नोंदणी महाननिीक्षक ि मदु्ाांक ननयांत्रक. 
                                                  महािाष्ट्र िाज्य,पणेु      
 प्रनि:-  
       1)  सवा दयु्यम ननबांधक (सांबांधध् नोंदणी उपमहाननरीक्षकाांमाफा ्).  

    2)  सवा सह जजल्हा ननबांधक (सांबांधध् नोंदणी उपमहाननरीक्षकाांमाफा ्). 
प्रि-  
    1) सवा नोंदणी उपमहाननरीक्षक 

 2/- प्रस््ु्  पररपत्रकाची प्र् आपल्या प्रादेमशक ववर्ागा्ील दयु्यम ननबांधक 
व सह जजल्हा नन ांबधकाांना ्ात्काळ अग्रवेष् करावी. 
    2) सवा कायाासन अधधकारी नोंदणी महाननरीक्षक कायाालय पणेु.  

 



 
 



 


