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तालुक्याकजिता नोटिी जनयुक्तीसाठी अिज
मागजिण्याबाबत...
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जिनांक: 30 िुलै, 2015
शासन पजिपत्रक
हिंगोली जिल्िंयातील जनम्नजलजखत तालुक्याच्या जठकाणी नोटिी अजधजनयम 1952 ि
त्याखाली तयाि केलेले नोटिी जनयम,1956 नुसाि नोटिींच्या नेमणूका किण्याकजिता, नोटिी
जनयम, 1956 अन्िये जनयम 3 मध्ये जिजिंत पात्रताधािक उमेििािांकडू न सिि जनयमांचे जनयम 4
मध्ये जिजिंत पध्ितीने ि नमुन्यात अिज (फॉमज I) सक्षम प्राजधकािी, जिजध ि न्याय जिभाग, मंत्रालय,
मुंबई यांचेमाफजत मागजिण्यात येत आिंेत. सिि उमेििािांनी नोटिी जनयमामध्ये जिजिंत केलेल्या
कागिपत्रांव्यजतजिक्त तालुक्याचा अजधिासी असल्याचे प्रमाणपत्र (डोजमसाईल सटीजफकेट);
जशधापजत्रकेची प्रमाजणत प्रत (िेशनकाडज ); तालुका िकील संघाच्या अध्यक्ष/सजचि यांचे, अिजिाि त्या
िकील संघाचा सिस्य असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र; आयकिाबाबत पॅन नंबि असल्यास पॅनकाडज ची
प्रत जिजिंत नमुन्यातील अिाबिोबि िोडणे आिश्यक आिंे. तसेच अिािि फोटो जचकटिणे
आिश्यक आिंे .
सिि पजिपत्रकानुसाि ज्या पात्र उमेििािांनी / अिजिािांनी यापूिी शासनाकडे स्ित:िंू न
अिज पाठजिले िंोते, त्यांनी पुन्िंा नव्याने अिज किाियाचा आिंे. पूिी जिलेले अिज जिचािात घेतले
िाणाि नािंीत.
सिज पात्र उमेििािांनी आपले अिज जिजिंत नमुन्यात फक्त िजिस्टि पोस्टाने/स्पीड पोस्टाने
खाली सिंी किणाऱ्या सक्षम प्राजधकाऱ्यांच्या नांिे पाठजिण्यात यािेत. तसेच अिाच्या पाजकटािि
"........ जिल्िंयातील .........तालुक्यातील नोटिीच्या पिाकजिता अिज" असे ठळक अक्षिात नमूि
किािे. पजिपूणज अिज सिि कायालयात दि.14 सप्टें बि, 2015 तािखेपयजत कायालयीन िेळेत
जमळतील असे पाठिािेत. िंया तािखेनंति कायालयात प्राप्त झालेले अिज तसेच जिजिंत नमुन्यात
नसलेले, फोटो न जचकटिलेले ि संपूणज कागिपत्रे न िोडलेले अिज जिचािात घेतले िाणाि
नािंीत.
सिि शासन पजिपत्रक मिंािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या
संकेतस्थळािि उपलब्ध किण्यात आले असून त्याचा संकेताक 201507301548439712 असा
आिंे . िंे पजिपत्रक जडिीटल स्िाक्षिीने साक्षांजकत करुन काढण्यात येत आिंे .
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