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नवषय:

कायाालयातील

दद. १९ /४/२०२०

कामकाज

करताना कोरोना नवषाणू

प्रनतबांधासाठी

करावयाच्या

उपाययोजनाबाबत/ घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत (वाढीव सूचना)
सांदर्ा : नोंदणी महाननरीक्षक कायाालयाचे पररपत्रक क्र . का. ९/ उपाययोजना /२०२० दद.
१९ /४/२०२०
पररपत्रक:
कोरोना नवषाणूचा प्रादुर्ााव रोखण्यासाठी घोनषत लॉकडाऊन नांतर ज्या ज्या र्ागातील पररनथिती
ननयांत्रणात

आल्याचे शासनाकडू न/

नजल्हानधकारी याांचेकडू न

(ककां वा

सांबांनधत

थिाननक

सक्षम

प्रानधकरणाकडू न) जाहीर के ले जाईल व त्यानांतर कायाालये कायाानववत करण्यास नजल्हानधकारी तिा नजल्हा
ननबांधक मावयता देतील

तेंव्हा त्या त्या र्ागातील

दुय्यम ननबांधक कायाालये, मुद्ाांक नजल्हानधकारी

कायाालये व नवशेष नववाह अनधकारी कायाालये पुरेशी खबरदारी घेऊन सुरु करणे आवश्यक आहे. त्याकररता
सनवथतर सूचना सांदर्र्ात पररपत्रकाद्वारे देण्यात आल्या आहेत.
त्यामधील सूचना क्र . 2. दुय्यम ननबांधक कायाालयात दथत नोंदणी करताना घ्यावयाची दक्षता यामध्ये
अनुक्रमाांक 7 नांतर पुढीलप्रमाणे अनुक्रमाांक 7अ समानवष्ट करण्यात येत आहे.
7अ) आय सररता प्रणालीमध्ये कबुलीजबाब व ओळख घेण्यासाठी िांब नडव्हाईसद्वारे सांबांनधताांचा
अांगठ्याचा ठसा घेतला जातो. त्या रठकाणी 'Device not working' असाही एक पयााय उपलब्ध
आहे. जर एखाद्या पक्षकाराने थवतःचे सोबत आणलेले शाईचे पॅड ककां वा कायाालयात उपलब्ध
असलेले शाईचे पॅड वापरून अांगठ्याचा ठसा देण्याची इच्छा दशानवली तर, त्या पक्षकाराचे बाबत
'Device not working' हा पयााय ननवडावा (म्हणजेच िांब नडव्हाईसद्वारे अांगठ्याचा ठसा घेण्याची
आवश्यकता असणार नाही ). गोषवारा र्ाग २ वर अशा पक्षकाराांचा अांगठ्याचा ठसा शाईचे पॅड
वापरून घ्यावा. कायाालयीन शाईचे पॅड योग्य व सुरनक्षतररत्या हाताळणीची दक्षता घ्यावी. तसेच
अशा पक्षकाराांचा अांगठ्याचा ठसा अांगठे पुथतकात देखील घ्यावा. (एखादे कायाालयात अांगठे पुथतक
नशल्लक नसल्यास, साध्या वहीमध्ये नवनहत नमुवयात अांगठे पुथतक तयार करून त्याला तसे प्रमानणत
करावे.)
थवाक्षरीत/-

(ओमप्रकाश देशमुख)
नोंदणी महाननरीक्षक व मुद्ाांक ननयांत्रक,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे

प्रनत,
१. अपर मुद्ाांक ननयांत्रक,
२. सवा नोंदणी उपमहाननरीक्षक
३. सवा सह नजल्हा ननबांधक/ मुद्ाांक नजल्हानधकारी
४. सवा दुय्यम ननबांधक/ नववाह अनधकारी ( सह नजल्हा ननबांधक याांचे मार्ा त )
५. सवा कायासन अनधकारी, नोंदणी महाननरीक्षक कायाालय.
प्रत: मा. अपर मुख्य सनचव, महसूल, मुद्ाांक व नोंदणी,मांत्रालय, मुांबई ३२ याांना मानहतीथतव सनवनय सादर.

