रायगड जिल्हयातील अजलबाग (मुख्यालय), उरण, पनवेल,
खालापूर, पेण, महाड, किजत, रोहा व म्हसळा तालुक्याकजरता
नोटरी जनयुक्तीसाठी अिज मागजवण्याबाबत...
महाराष्ट्र शासन
जवधी व न्याय जवभाग
शासन पजरपत्रक क्रमाांकः 444-2015/नोटरी/ई शाखा
पाचवा मिला (मुख्य), मांत्रालय, मुांबई-32
जिनाांक: 9 नोव्हें बर, 2015

शासन पजरपत्रक
रायगड जिल्हयातील जनम्नजलजखत तालुक्याच्या जठकाणी नोटरी अजधजनयम 1952 व त्याखाली
तयार केलेले नोटरी जनयम,1956 नुसार नोटरींच्या नेमणूका करण्याकजरता, नोटरी जनयम, 1956 अन्वये
जनयम 3 मध्ये जवजहत पात्रताधारक उमेिवाराांकडू न सिर जनयमाांचे जनयम 4 मध्ये जवजहत पध्ितीने व नमुन्यात
अिज (फॉमज I/ फॉमज II ) सक्षम प्राजधकारी, जवजध व न्याय जवभाग, मांत्रालय, मुांबई याांचेमाफजत मागजवण्यात येत
आहे त. सिर उमेिवाराांनी नोटरी जनयमामध्ये जवजहत केलेल्या कागिपत्राांव्यजतजरक्त तालुक्याचा अजधवासी
असल्याचे प्रमाणपत्र (डोजमसाईल सटीजफकेट); जशधापजत्रकेची प्रमाजणत प्रत (रे शनकाडज ); तालुका वकील
सांघाच्या अध्यक्ष/सजचव याांच,े अिजिार त्या वकील सांघाचा सिस्य असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र; आयकराबाबत
पॅन नांबर असल्यास पॅनकाडज ची प्रत जवजहत नमुन्यातील अिाबरोबर िोडणे आवश्यक आहे . तसेच अिावर
फोटो जचकटवणे आवश्यक आहे .
सिर पजरपत्रकानुसार ज्या पात्र उमेिवाराांनी / अिजिाराांनी यापूवी शासनाकडे स्वत:हू न अिज
पाठजवले होते, त्याांनी पुन्हा नव्याने अिज करावयाचा आहे . पूवी जिलेले अिज जवचारात घेतले िाणार नाहीत.
सवज पात्र उमेिवाराांनी आपले अिज जवजहत नमुन्यात फक्त रजिस्टर पोस्टाने/स्पीड पोस्टाने खाली
सही करणाऱ्या सक्षम प्राजधकाऱ्याांच्या नाांवे पाठजवण्यात यावेत. तसेच अिाच्या पाजकटावर "........
जिल्हयातील .........तालुक्यातील नोटरीच्या पिाकजरता अिज" असे ठळक अक्षरात नमूि करावे. पजरपूणज
अिज सिर कायालयात जि. 30 िानेवारी, 2016 तारखेपयजत कायालयीन वेळेत जमळतील असे पाठवावेत.
हया तारखेनांतर कायालयात प्राप्त झालेले अिज तसेच जवजहत नमुन्यात नसलेले, फोटो न जचकटवलेले व
सांपण
ू ज कागिपत्रे न िोडलेले अिज जवचारात घेतले िाणार नाहीत.
सिर शासन पजरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 201511091244209612 असा आहे. हे पजरपत्रक
जडिीटल स्वाक्षरीने साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे .
जिल्हा
रायगड

तालुक्याचे नाांव
अजलबाग (मुख्यालय)
उरण
पनवेल
खालापूर
पेण
महाड
किजत
रोहा
म्हसळा

नोटरींच्या पिाांची सांख्या
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