धुळे जिल्हयातील धुळे मुख्यालय, साक्री,
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जदनाांक: 30 िुलै, 2015
िासन पजरपत्रक
धुळे जिल्हयातील जनम्नजलजखत तालुकयाच्या जठकाणी नोटरी अजधजनयम 1952 ि त्याखाली
तयार केलेले नोटरी जनयम,1956 नुसार नोटरींच्या नेमणूका करण्याकजरता, नोटरी जनयम, 1956
अन्िये जनयम 3 मध्ये जिजहत पात्रताधारक उमेदिाराांकडू न सदर जनयमाांचे जनयम 4 मध्ये जिजहत
पध्दतीने ि नमुन्यात अिज (फॉमज I) सक्षम प्राजधकारी, जिजध ि न्याय जिभाग, मांत्रालय, मुांबई
याांचेमाफजत मागजिण्यात येत आहेत. सदर उमेदिाराांनी नोटरी जनयमामध्ये जिजहत केलेल्या
कागदपत्राांव्यजतजरकत तालुकयाचा अजधिासी असल्याचे प्रमाणपत्र (डोजमसाईल सटीजफकेट);
जिधापजत्रकेची प्रमाजणत प्रत (रेिनकाडज ); तालुका िकील सांघाच्या अध्यक्ष/सजचि याांचे, अिजदार त्या
िकील सांघाचा सदस्य असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र; आयकराबाबत पॅन नांबर असल्यास पॅनकाडज ची
प्रत जिजहत नमुन्यातील अिाबरोबर िोडणे आिश्यक आहे. तसेच अिािर फोटो जचकटिणे
आिश्यक आहे .
सदर पजरपत्रकानुसार ज्या पात्र उमेदिाराांनी / अिजदाराांनी यापूिी िासनाकडे स्ित:हू न
अिज पाठजिले होते, त्याांनी पुन्हा नव्याने अिज कराियाचा आहे. पूिी जदलेले अिज जिचारात घेतले
िाणार नाहीत.
सिज पात्र उमेदिाराांनी आपले अिज जिजहत नमुन्यात फकत रजिस्टर पोस्टाने/स्पीड पोस्टाने
खाली सही करणाऱ्या सक्षम प्राजधकाऱ्याांच्या नाांिे पाठजिण्यात यािेत. तसेच अिाच्या पाजकटािर
"........ जिल्हयातील .........तालुकयातील नोटरीच्या पदाकजरता अिज" असे ठळक अक्षरात नमूद
करािे. पजरपूणज अिज सदर कायालयात जद. 14 सप्टें बर, 2015 तारखेपयजत कायालयीन िेळेत
जमळतील असे पाठिािेत. हया तारखेनांतर कायालयात प्राप्त झालेले अिज तसेच जिजहत नमुन्यात
नसलेले, फोटो न जचकटिलेले ि सांपूणज कागदपत्रे न िोडलेले अिज जिचारात घेतले िाणार
नाहीत.
सदर िासन पजरपत्रक महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या
सांकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 201507301546468412 असा
आहे . हे पजरपत्रक जडिीटल स्िाक्षरीने साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे .
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