महाराष्ट्र शासन
अल्पसंख्याक विकास विभाग
जावहरात
शासन अविसूचना, महसूल ि िन विभाग, क्र.िक्फ-१०/ २००१/ प्र.क्र.१५४/ ल-३, वि.४ जानेिारी, २००२
अन्िये पनचक्की, औरं गाबाि येथे मुख्यालय असलेल्या महाराष्ट्र राज्य िक्फ मंडळाची स्थापना करण्यात आलेली
आहे . स्थावनक िक्फ मालमत्तेचे संरक्षण करणे, विकास करणे तसेच हजारो िक्फ संस्थांच्या व्यिस्थापन सवमतयांचे
तंटे सोडविणे ि तयािर वनयंत्रण ठे िणे, इ. कामे महाराष्ट्र राज्य िक्फ मंडळाच्या प्रशासकीय व्यिस्थापनेकडे
सोपविण्यात आलेली आहे त.
िक्फ अविवनयम 1995 कलम 14(1)(इ) मिील तरतुिीनुसार “सह सवचि पेक्षा कमी नाही अशा िजाचा
राज्य शासनाचा अविकारी” या संिगातून महाराष्ट्र राज्य िक्फ मंडळािर सहसवचि िजाच्या मुस्स्लम अविकाऱ्याची
“पिवसध्ि सिस्य” म्हणून वनयुक्ती कराियाची आहे . सिर सिस्यतिाचा कालाििी हा वनयुक्तीच्या विनांकापासून
5 िर्षाचा असेल. वनयुक्ती झालेल्या सिस्यास मंडळाच्या बैठकांना उपस्स्थत राहू न मंडळासमोरील प्रस्तािांिरील
वनणणय प्रवक्रयेत सहभागी होणे आिश्यक राहील.
िर नमूि केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य िक्फ मंडळािर सिस्य म्हणून काम करण्यास इच्कू क असलेल्या
सहसवचि समकक्ष िजाच्या मुस्स्लम अविकाऱ्यांकडू न अजण मागविण्यात येत आहे त . इच्कू क अविकाऱ्यांनी विवहत
मागाचा अिलंब करुन,

वि.30.07.2022

पूिी वनवितपणे पोहचतील अशा बेताने अिर सवचि (का.4),

अल्पसंख्याक विकास विभाग, रुम क्र.708, 7 िा माळा, मािाम कामा मागण, हु तातमा राजगुरु चौक, मंत्रालय
(विस्तार), मुंबई- 400 032 यांच्याकडे ई-मेल क्र.

desk4.mdd-mh@gov.in/

टपालाने/ कुवरअरने सोबत

जोडलेल्या विवहत नमुन्यात अजण सािर करािा. तद्नंतर प्राप्त होणारे अजण विचारात घेतले जाणार नाहीत याची
नोंि घ्यािी.
िर नमूि केल्याप्रमाणे करण्यात आलेले कोणतेही ककिा सिण अजण कोणतेही कारण न िेता फेटाळण्याचे सिण
अविकार शासनाकडे अबावित आहेत.

सही/उप सवचि,
अल्पसंख्याक विकास विभाग

C:\Users\sunita.madke\Desktop\JntScrtyMembrApptmntLtr.docx

महाराष्ट्र राज्य िक्फ मंडळ, औरंगाबाि िर “सह सवचि पेक्षा कमी नाही अशा िजाचा राज्य शासनाचा
अविकारी” या संिगातील पिासाठीच्या अजाचा नमूना
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जन्म विनांक :

4

सध्याच्या कायालयाचा पत्ता :
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6
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शैक्षवणक पात्रता

11

भार्षेचे ज्ञान आहे ककिा नाही याबाबतची मावहती (होय/नाही) :
भार्षा
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-
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-

कामाचे स्िरुप

सेिाकाळात कोणतीही विभागीय चौकशी, न्यायालयीन प्रकरण ककिा इतर
कोणतीही कायणिाही प्रलंवबत/चालू असल्यास तयाबाबतचा तपशील :

14

सेिाकाळात वशक्षा झाली असल्यास तयाचा तपशील :

विनांक :
वठकाण :
अजणिाराची नाि ि स्िाक्षरी
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घोर्षणा
मी श्री/श्रीमती ............................. असे प्रमावणत करतो/करते की, मी सिस्य पिािर वनयुक्तीने भराियाच्या
पिाच्या मागणी पत्रातील तपशील िाचला असून सिर पिासाठी विवहत केलेली अहण ता मी िारण करीत असल्याने
मी सिर अजण सािर करीत आहे . अजात नमूि केलेली मावहती खोटी आढळू न आल्यास माझा अजण नाकारला जाऊ
शकतो याची मला जाणीि आहे .

विनांक :
वठकाण :
अजणिाराचे नाि ि स्िाक्षरी
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