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शासन पदिपत्रक
गोंदिया दिल्हयातील दनम्नदलदखत तालुक्याच्या दठकाणी नोटिी अदधदनयम 1952 ि
त्याखाली तयाि केलेले नोटिी दनयम,1956 नुसाि नोटिींच्या नेमणूका किण्याकदिता, नोटिी
दनयम, 1956 अन्िये दनयम 3 मध्ये दिदहत पात्रताधािक उमेििािाांकडू न सिि दनयमाांचे दनयम 4
मध्ये दिदहत पध्ितीने ि नमुन्यात अिज (फॉमज I) सक्षम प्रादधकािी, दिदध ि न्याय दिभाग, मांत्रालय,
मुांबई याांचेमाफजत मागदिण्यात येत आहेत. सिि उमेििािाांनी नोटिी दनयमामध्ये दिदहत केलेल्या
कागिपत्राांव्यदतदिक्त तालुक्याचा अदधिासी असल्याचे प्रमाणपत्र (डोदमसाईल सटीदफकेट);
दशधापदत्रकेची प्रमादणत प्रत (िेशनकाडज ); तालुका िकील सांघाच्या अध्यक्ष/सदचि याांचे, अिजिाि त्या
िकील सांघाचा सिस्य असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र; आयकिाबाबत पॅन नांबि असल्यास पॅनकाडज ची
प्रत दिदहत नमुन्यातील अिाबिोबि िोडणे आिश्यक आहे. तसेच अिािि फोटो दचकटिणे
आिश्यक आहे .
सिि पदिपत्रकानुसाि ज्या पात्र उमेििािाांनी / अिजिािाांनी यापूिी शासनाकडे स्ित:हू न
अिज पाठदिले होते, त्याांनी पुन्हा नव्याने अिज किाियाचा आहे. पूिी दिलेले अिज दिचािात घेतले
िाणाि नाहीत.
सिज पात्र उमेििािाांनी आपले अिज दिदहत नमुन्यात फक्त िदिस्टि पोस्टाने/स्पीड पोस्टाने
खाली सही किणाऱ्या सक्षम प्रादधकाऱ्याांच्या नाांिे पाठदिण्यात यािेत. तसेच अिाच्या पादकटािि
"........ दिल्हयातील .........तालुक्यातील नोटिीच्या पिाकदिता अिज" असे ठळक अक्षिात नमूि

किािे. पदिपूणज अिज सिि कायालयात दि. 14 सप्टें बि, 2015 तािखेपयजत कायालयीन िेळेत
दमळतील असे पाठिािेत. हया तािखेनांति कायालयात प्राप्त झालेले अिज तसेच दिदहत नमुन्यात
नसलेले, फोटो न दचकटिलेले ि सांपूणज कागिपत्रे न िोडलेले अिज दिचािात घेतले िाणाि
नाहीत.
सिि शासन पदिपत्रक महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या
सांकेतस्थळािि उपलब्ध किण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 201507301547391512 असा
आहे . हे पदिपत्रक दडिीटल स्िाक्षिीने साक्षाांदकत करुन काढण्यात येत आहे .
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