गडचिरोली
चिल्हयातील
आरमोरी
तालुक्याकचरता
नोटरी चनयुक्तीसाठी
अिज मागचिण्याबाबत...
महाराष्ट्र शासन
चिधी ि न्याय चिभाग
शासन पचरपत्रक क्रमाांकः 385-2015/नोटरी/ई शाखा
पाििा मिला (मुख्य), मांत्रालय, मुांबई-32
चिनाांक: 29 सप्टें बर, 2015
शासन पचरपत्रक
गडचिरोली चिल्हयातील चनम्नचलचखत तालुक्याच्या चठकाणी नोटरी अचधचनयम 1952 ि
त्याखाली तयार केलेले नोटरी चनयम,1956 नुसार नोटरींच्या नेमणूका करण्याकचरता, नोटरी
चनयम, 1956 अन्िये चनयम 3 मध्ये चिचहत पात्रताधारक उमेििाराांकडू न सिर चनयमाांिे चनयम 4
मध्ये चिचहत पध्ितीने ि नमुन्यात अिज (फॉमज I/ फॉमज II) सक्षम प्राचधकारी, चिचध ि न्याय चिभाग,
मांत्रालय, मुांबई याांिेमाफजत मागचिण्यात येत आहेत. सिर उमेििाराांनी नोटरी चनयमामध्ये चिचहत
केलेल्या कागिपत्राांव्यचतचरक्त तालुक्यािा अचधिासी असल्यािे प्रमाणपत्र (डोचमसाईल
सटीचफकेट); चशधापचत्रकेिी प्रमाचणत प्रत (रेशनकाडज ); तालुका िकील सांघाच्या अध्यक्ष/सचिि
याांिे, अिजिार त्या िकील सांघािा सिस्य असल्याबाबतिे प्रमाणपत्र; आयकराबाबत पॅन नांबर
असल्यास पॅनकाडज िी प्रत चिचहत नमुन्यातील अिाबरोबर िोडणे आिश्यक आहे. तसेि अिािर
फोटो चिकटिणे आिश्यक आहे .
सिर पचरपत्रकानुसार ज्या पात्र उमेििाराांनी / अिजिाराांनी यापूिी शासनाकडे स्ित:हू न
अिज पाठचिले होते, त्याांनी पुन्हा नव्याने अिज कराियािा आहे. पूिी चिलेले अिज चििारात घेतले
िाणार नाहीत.
सिज पात्र उमेििाराांनी आपले अिज चिचहत नमुन्यात फक्त रचिस्टर पोस्टाने/स्पीड पोस्टाने
खाली सही करणाऱ्या सक्षम प्राचधकाऱ्याांच्या नाांिे पाठचिण्यात यािेत. तसेि अिाच्या पाचकटािर
"........ चिल्हयातील .........तालुक्यातील नोटरीच्या पिाकचरता अिज" असे ठळक अक्षरात नमूि
करािे. पचरपूणज अिज सिर कायालयात चि. 24.11.2015 तारखेपयजत कायालयीन िेळेत चमळतील
असे पाठिािेत. हया तारखेनांतर कायालयात प्राप्त झालेले अिज तसेि चिचहत नमुन्यात नसलेले,
फोटो न चिकटिलेले ि सांपूणज कागिपत्रे न िोडलेले अिज चििारात घेतले िाणार नाहीत.
सिर शासन पचरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या
सांकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यािा सांकेताक 201509291124399612 असा
आहे . हे पचरपत्रक चडिीटल स्िाक्षरीने साक्षाांचकत करुन काढण्यात येत आहे .
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