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शासन पजरपत्रक
चंद्रपुर जिल्हयातील जनम्नजलजखत तालुकयाच्या जठकाणी नोटरी अजधजनयम 1952 व
त्याखाली तयार केलेले नोटरी जनयम,1956 नुसार नोटरींच्या नेमणूका करण्याकजरता, नोटरी
जनयम, 1956 अन्वये जनयम 3 मध्ये जवजहत पात्रताधारक उमेिवारांकडू न सिर जनयमांचे जनयम 4
मध्ये जवजहत पध्ितीने व नमुन्यात अिज (फॉमज I) सक्षम प्राजधकारी, जवजध व न्याय जवभाग, मंत्रालय,
मुंबई यांचेमाफजत मागजवण्यात येत आहेत. सिर उमेिवारांनी नोटरी जनयमामध्ये जवजहत केलेल्या
कागिपत्रांव्यजतजरकत तालुकयाचा अजधवासी असल्याचे प्रमाणपत्र (डोजमसाईल सटीजफकेट);
जशधापजत्रकेची प्रमाजणत प्रत (रेशनकाडज ); तालुका वकील संघाच्या अध्यक्ष/सजचव यांचे, अिजिार त्या
वकील संघाचा सिस्य असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र; आयकराबाबत पॅन नंबर असल्यास पॅनकाडज ची
प्रत जवजहत नमुन्यातील अिाबरोबर िोडणे आवश्यक आहे. तसेच अिावर फोटो जचकटवणे
आवश्यक आहे .
सिर पजरपत्रकानुसार ज्या पात्र उमेिवारांनी / अिजिारांनी यापूवी शासनाकडे स्वत:हू न
अिज पाठजवले होते, त्यांनी पुन्हा नव्याने अिज करावयाचा आहे. पूवी जिलेले अिज जवचारात घेतले
िाणार नाहीत.
सवज पात्र उमेिवारांनी आपले अिज जवजहत नमुन्यात फकत रजिस्टर पोस्टाने/स्पीड पोस्टाने
खाली सही करणाऱ्या सक्षम प्राजधकाऱ्यांच्या नांवे पाठजवण्यात यावेत. तसेच अिाच्या पाजकटावर
"........ जिल्हयातील .........तालुकयातील नोटरीच्या पिाकजरता अिज" असे ठळक अक्षरात नमूि
करावे. पजरपूणज अिज सिर कायालयात जि. 14 सप्टें बर, 2015 तारखेपयजत कायालयीन वेळेत
जमळतील असे पाठवावेत. हया तारखेनंतर कायालयात प्राप्त झालेले अिज तसेच जवजहत नमुन्यात
नसलेल,े फोटो न जचकटवलेले व संपूणज कागिपत्रे न िोडलेले अिज जवचारात घेतले िाणार
नाहीत.
सिर शासन पजरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक 201507301541329412 असा
आहे . हे पजरपत्रक जडिीटल स्वाक्षरीने साक्षांजकत करुन काढण्यात येत आहे .
जिल्हा

तालुकयाचे नांव

चंद्रपुर

चंद्रपुर मुख्यालय
ब्रम्हपुरी
कोरपणा
जिवती

नोटरींच्या पिांची संख्या
1
1
1
1

Neeraj Pradip Dhote

Digitally signed by Neeraj Pradip Dhote
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=LA Cum
Joint Secretary, postalCode=400032, st=Maharashtra,
serialNumber=714efbf760da6c143fdf63d5ec3da8a89
57b82d41451a5f202043ce4895e4205, cn=Neeraj
Pradip Dhote
Date: 2015.07.30 15:45:28 +05'30'

( जन. प्र. धोटे )
जवजध सल्लागार-जन-सह सजचव
तथा सक्षम प्राजधकारी

