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महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 

जावहरात 
 

िक्फ अविवनयम, 1995 च्या कलम 83(4) येथील तरतुदींनुसार विसदस्यीय महाराष्ट्र राज्य िक्फ 

न्यायाविकरण, औरंगाबादची  स्थापना  करण्यात आलेली असून सदर अविवनयमातील कलम 83(4)(ब) येथील 

तरतुदीनुसार या न्यायाविकरणािर “राज्य नागरी सेितेील अवतवरक्त वजल्हादंडाविकारी दजाचा अविकारी”  या 

संिगातून एका अविकाऱ्याची सदस्य म्हणनू प्रवतवनयकु्तीने वनयकु्ती कराियाची आहे.  

सदर पदाच्या अटी ि शती खालीलप्रमाणे आहेत-  

1) महाराष्ट्र राज्य िक्फ न्यायाविकरणाचा सदस्य हा अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या प्रशासकीय 
वनयंिाणाखाली असेल. 

2) सदर सदस्याच्या प्रवतवनयुक्तीचा काययकाळ हा त्याने आपल्या पदािर प्रत्यक्ष रुजू झाल्याच्या 
वदनांकापासून 5 िर्य असा असेल. 

3)  मूळ संिगातील वनयवमत ितेनश्रेणीतील ितेन ि त्यानंा शासकीय कमयचारी म्हणनू लागू असणाऱ्या 
प्रवतवनयकु्तीच्या सामान्य अटींच्या अिीन राहून शासनाकडून िळेोिळेी वनिावरत करण्यात येतील 
असे भत्ते अनुज्ञये असतील. 
 

िर नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य िक्फ न्यायाविकणािर सदस्य म्हणनू काम करण्यास इच्छूक 

असलेल्या अवतवरक्त वजल्हादंडाविकारी  ककिा तत्सम दजा असणाऱ्या शासकीय अविकाऱ्याकंडून अजय मागविण्यात 

येत  आहे.  इच्छूक अविकाऱ्यांनी विवहत मागाचा अिलंब करुन,  वद.30.9.2021  पिूी वनवितपणे पोहचतील अशा 

बतेाने अिर सवचि (का.4), अल्पसंख्याक विकास विभाग, रुम क्र.708, 7 िा माळा, मादाम कामा मागय, हुतात्मा 

राजगुरु चौक, मंिालय (विस्तार), मंुबई- 400 032 याचं्याकडे ई-मेल क्र.                                                                                     

desk4.mdd-mh@gov.in/ टपालाने/कुवरअरने सोबत जोडलेल्या विवहत नमुन्यात अजय सादर करािा.  

तद्नंतर प्राप्त होणारे अजय विचारात घेतले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यािी. 

िर नमूद केल्याप्रमाणे करण्यात आलेले कोणतेही ककिा सिय अजय कोणतेही कारण न देता फेटाळण्याचे सिय 
अविकार शासनाकडे अबावित आहेत. 

 
 
             सही/- 

सह सवचि, 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
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महाराष्ट्र राज्य िक्फ न्यायाविकरण, औरंगाबाद िर “राज्य नागरी सेितेील अवतवरक्त वजल्हादंडाविकारी 
दजाचा अविकारी” या संिगातील पदासाठीच्या अजाचा नमूना 

फोटो 
 

 

 

1 नाि  
2 पदनाम  
3 जन्म वदनांक  
4 सध्याचा पत्ता  
5 दुरध्िनी क्रमांक  
6 भ्रमणध्िनी क्रमांक  
7 ई-मेल  

8 कायमचा मूळ पत्ता  
9 सध्या आवण गेल्या 10 िर्ात काययरत असलेल्या पदांच ेनाि, 

कायालयाच ेनाि  ि ितेन (सोबत जोडाि)े 
 

10 शैक्षवणक पािता  
11 भारे्चे ज्ञान आहे ककिा नाही याबाबतची मावहती 

भार्ा वलवहणे िाचणे बोलणे 
मराठी हो/नाही हो/नाही हो/नाही 
कहदी हो/नाही हो/नाही हो/नाही 
इंग्रजी हो/नाही हो/नाही हो/नाही 
उदूय हो/नाही हो/नाही हो/नाही 
इतर भार्ा हो/नाही हो/नाही हो/नाही  

 

12 सेिाकाळात कोणतीही विभागीय चौकशी, न्यायालयीन 
प्रकरण ककिा इतर कोणतीही काययिाही प्रलंवबत/चालू 
असल्यास  त्याबाबतचा तपशील  

 

13 उपरोक्त नमूद व्यवतवरक्त इतर तपशील (असल्यास)   

वदनांक : 
वठकाण :   

अजयदाराची  नाि ि स्िाक्षरी 
घोर्णा 

मी   ............................. गांभीययपिूयक असे प्रमावणत करतो की, या अजामध्ये  भरललेी मावहती माझ्या 
मावहतीप्रमाणे बरोबर ि खरी आहे. 
वदनांक : 
वठकाण :           

     अजयदाराचे नाि ि स्िाक्षरी 


