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शनम्नश शखी ीा ुक्यााच्याा शठकाणल नडटसल अशधशनयाम 1952 व

त्यााखा ल ीयाास के े े नडटसल शनयाम,1956 नुोास नडटसींच्याा नेमणूका कसण्यााकशसीा, नडटसल
शनयाम, 1956 अन्वयाे शनयाम 3 मध्याे शवशही पात्रीाधासक उमेिवासाांक ू न ोिस शनयामाांचे शनयाम 4
मध्याे शवशही पध्िीलने व नमुन्यााी अिज (फॉमज I/ फॉमज II) ोक्षम प्राशधकासल, शवशध व न्यााया शवभाग,
मांत्रा या, मुांबई, यााांचेमाफजी मागशवण्यााी याेी आहेी. ोिस उमेिवासाांनल नडटसल शनयामामध्याे शवशही
के ेल्याा

कागिपत्राांव्याशीशसक्ी

ीा ुक्यााचा

अशधवाोल

अोल्यााचे

प्रमाणपत्र

ोटीशफकेट); शिधापशत्रकेचल प्रमाशणी प्री (सेिनका ज ); ीा ुका वकल
यााांचे, अिजिास त्याा वकल

( डशमोाई

ोांघाच्याा अध्याक्ष/ोशचव

ोांघाचा ोिस्या अोल्यााबाबीचे प्रमाणपत्र; आयाकसाबाबी पॅन नांबस

अोल्यााो पॅनका ज चल प्री शवशही नमुन्यााील

अिाबसडबस िड णे आवश्याक आहे. ीोेच अिावस

फडटड शचकटवणे आवश्याक आहे .
ोिस पशसपत्रकानुोास ज्याा पात्र उमेिवासाांनल / अिजिासाांनल याापूवी िाोनाक े स्वी:हू न
अिज पाठशव े हडीे, त्यााांनल पुन्हा नव्यााने अिज कसावयााचा आहे. पूवी शि े े अिज शवचासाी घेी े
िाणास नाहली.
ोवज पात्र उमेिवासाांनल आप े अिज शवशही नमुन्यााी फक्ी सशिस्टस पडस्टाने/स्पल

पडस्टाने

खा ल ोहल कसणाऱ्याा ोक्षम प्राशधकाऱ्यााांच्याा नाांवे पाठशवण्यााी याावेी. ीोेच अिाच्याा पाशकटावस
"........ शिल्हयााील

.........ीा क्
ु यााील

नडटसलच्याा पिाकशसीा अिज" अोे ठळक अक्षसाी नमूि

कसावे. पशसपूणज अिज ोिस कायाा यााी शि. 29 फेब्रुवासल, 2016 ीासखेपयांी कायाा यालन वेळेी
शमळील

अोे पाठवावेी. हयाा ीासखेनांीस कायाा यााी प्रात ी ला े े अिज ीोेच शवशही नमुन्यााी

नो े े, फडटड न शचकटव े े व ोांपूणज कागिपत्रे न िड

े े अिज शवचासाी घेी े िाणास

नाहली.
ोिस

िाोन

पशसपत्रक

महासाष्ट्र

िाोनाच्याा
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याा

ोांकेीस्थळावस उप ब्ध कसण्यााी आ े अोून त्यााचा ोांकेीाक 201601011459463512 अोा
आहे . हे पशसपत्रक श िलट

स्वाक्षसलने ोाक्षाांशकी करुन काढण्यााी याेी आहे .
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