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प्रस्ताविा :पोलीस शिपाई पदावर शिवड झालेल्या उिेदवारांचे चाशरत्र्य व पूवच
ण ाशरत्र्य पडताळणी
अहवाल प्राप्त झाल्याशिवाय या उिेदवारांची शियुक्ती करण्यात येऊ िये तसेच त्यांिा
प्रशिक्षणासाठीही पाठशवण्यात येऊ िये. ज्या उिेदवारांशवरुध्द गुन्हा दाखल आहे अथवा खटला
न्यायप्रशवष्ट्ट आहे ककवा ज्या उिेदवारांशवरुध्द दाखल खटल्यातूि उिेदवारांची र्भरतीपूवी ककवा
र्भरतीिंतर शिदोष िुक्तता झालेली आहे अिा उिेदवारांिा शियुक्ती दे ण्यात येऊ िये. अिा
उिेदवारांिा शियुक्ती दे ण्यासंदर्भातील सवण प्रस्ताव िासि स्तरावर गशठत उच्चस्तरीय
सशितीपुढे शविाशवलंब शवचाराथण सादर करणे शियुक्ती प्राशिकाऱ्यावर बंििकारक राशहल, अिी
तरतुद िहाराष्ट्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेि) शियि, 2011 ििील शियि 5 िध्ये करण्यात
आलेली आहे.
िासिांतगणत पदावर िेिणुका करतािा उिेदवाराचे चाशरत्र्य व पूवच
ण ाशरत्र्य याची
पडताळणी करण्यासंदर्भात सािान्य प्रिासि शवर्भागाच्या क्र.चापअ-1008/प्र.क्र.57/ 2008/
16-अ, शद.30-9-2008 अन्वये सुिारीत साक्षांकि ििुिा शवहीत करुि दे ण्यात आलेला आहे.
िा.िहाराष्ट्र प्रिासकीय न्यायाशिकरण,िुंबई येथे दाखल िूळ अजण क्रिांक 1021/2015
िध्ये शदिांक 7-4-2016 रोजी िा.न्यायाशिकरणािे शदलेल्या सूचिांच्या अिुषंगािे पोलीस शिपाई
पदावर शिवड झालेल्या उिेदवारांच्या चाशरत्र्य पडताळणी संदर्भात संदर्भाशिि क्रिांक 4 च्या
िासि पशरपत्रकान्वये िागणदिणक सूचिा शिगणशित करण्यांत आलेल्या आहेत.
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दरम्यािच्या कालाविीत िा.िहाराष्ट्र प्रिासकीय न्यायाशिकरण,िुंबई येथे दाखल िूळ
अजण क्रिांक 1196/2016 या प्रकरणािध्ये वेळोवेळी झालेल्या सूिावणीदरम्याि उपस्स्थत
िुद्ांच्या अिुषंगािे, िहाराष्ट्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेि) शियि, 2011 ििील शियि 5 ििील
तरतूदीच्या अिुषंगािे पोलीस शिपाई पदावर शिवड झालेल्या उिेदवारांच्या चाशरत्र्य पडताळणी
संदर्भात

प्रकरणावर

उच्चस्तरीय

सशिती

गठीत

करण्यात

येईल,

असे

प्रशतज्ञापत्र

िासिाच्यावतीिे िा.न्यायाशिकरणात दाखल करण्यांत आले आहे.
वरील पार्श्णर्भि
ू ीवर, िहाराष्ट्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेि) शियि, 2011 ििील शियि 5
ििील तरतूदीिुसार उच्चस्तरीय सशिती गठीत करण्याचा प्रस्ताव तसेच सशितीिे अिा
प्रकरणावर शवचार करतािा कोणत्या कायणपध्दतीचा अवलंब करावा याबाबत िागणदिणक सूचिा
शिगणशित करण्याचा प्रस्ताव िासिाच्या शवचारािीि होता. याबाबत आता िासिािे पुढीलप्रिाणे
शिणणय घेतला आहे.
िासि शिणणय :1.

िहाराष्ट्र पोलीस शिपाई पदावर िेिणूका करतािा उिेदवाराचे चाशरत्र्य व पूवच
ण ाशरत्र्य

याची पडताळणी करण्याबाबत उिेदवारांिी र्भरुि द्ावयाच्या साक्षांकि ििुिा सोबतच्या
पशरशिष्ट्ट-अ प्रिाणे िव्यािे शवशहत करण्यांत येत असूि,पोलीस शिपाई पदावरील शियुक्तीसाठी
यापुढे सदरहू साक्षांकि ििुन्याचा वापर करण्यात यावा. सदर शवशहत ििुन्यात उिेदवारािे
आपली वैयस्क्तक िाशहती र्भरूि द्ावयाची आहे .
2.

िहाराष्ट्र पोलीस शिपाई पदावर शिवड झालेल्या उिेदवारांच्या शियुक्ती संदर्भात चाशरत्र्य

व पुवच
ण ाशरत्र्य पडताळणीच्या साक्षांकि ििुन्यात उिेदवारांिी शदलेली िाशहती तसेच अिा
उिेदवारांच्या संदर्भात पोलीस शवर्भागातर्फे करण्यात आलेल्या पडताळणीच्या अिुषंगािे संबंशित
शियुक्ती प्राशिकाऱ्याकडे सादर करण्यात आलेले सदर उिेदवाराचे चाशरत्र्य व पुवच
ण ाशरत्र्य
पडताळणी अहवाल यांचा साकल्यािे शवचार करूि सदर उिेदवाराची िासि सेवेत शियुक्ती
करावी ककवा कसे, याचा शिणणय घेण्याकशरता शियुक्ती प्राशिकारी यांिा सहाय्य होण्यासाठी,
िहाराष्ट्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेि) शियि, 2011 ििील शियि 5 ििील तरतुदीिुषंगािे पुढील
प्रिाणे उच्चस्तरीय सशिती गठीत करण्यात येत आहे:1

शवर्भागीय आयुक्त

अध्यक्ष

2

संबंशित क्षेशत्रय शविेष पोलीस िहाशिरीक्षक

सदस्य

3

शियुक्ती प्राशिकारी (पोलीस आयुक्त/शजल्हा पोलीस अिीक्षक/ सदस्य
सिादे िक इ.)

4

शवर्भागीय आयुक्तांचे िुख्यालय येथील शजल्हा सरकारी वकील

सदस्य

5

उपायुक्त(िुख्यालय) संबंशित पोलीस आयुक्तालय/ उप अिीक्षक सदस्य सशचव
(िुख्यालय) संबंशित शजल्हा

3.

वर ििूद सशितीिे खालील िागणदिणक सूचिा शवचारात घ्याव्यात तसेच पुढील

कायणपध्दतीचा अवलंब करावा:पृष्ट्ठ 5 पैकी 2
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3.1)

पोलीस शिपाई पदावर शिवड झालेल्या उिे दवाराच्या चाशरत्र्य पडताळणी संदर्भात सादर

झालेल्या प्रकरणांबाबत सशितीिे प्रत्येक उिेदवाराच्या शियुक्तीबाबत शिर्फारस करण्यापुवी
संबंशित उिेदवाराशवरूध्द दाखल गुन्याचे स्वरूप/तीव्रता,सदर गुन्यािध्ये उिेदवाराचा प्रत्यक्ष
सहर्भाग, प्रथि िाशहती अहवाल (FIR), गुन्याच्या

दोषारोपपत्राची प्रत, तपास अशिकाऱ्याचे

अशर्भप्राय, एखाद्ा प्रकरणात दोषारोपपत्र दाखल केले िसल्यास संबंशित प्रकरणाची CASE
DIARY तसेच, इतर आवश्यक कागदपत्रे यांची पडताळणी करावी. तसेच ज्या उिेदवारावर
गुन्हा दाखल असेल अिा प्रकरणी साक्षीदारांचे जबाब तपासूि उिेदवाराचा गुन्यािध्ये
प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहर्भाग आहे ककवा कसे, हे तपासूि पहावे. त्या आिारावर संबंशित उिेदवारास
पोलीस सेवत
े शियुक्ती दे णे उशचत होईल ककवा कसे, तसेच त्यांचे चाशरत्र्य व सचोटी पुणणपणे
शि:संिय आहे याची खात्री करावी.
3.2)

उिेदवाराच्या चाशरत्र्य पडताळणी संदर्भातील ज्या प्रकरणांिध्ये िा. न्यायालयािे

उिेदवारांिा शिदोष िुक्त केल्याचे आदे ि शदलेले असतील अिा प्रकरणांिध्ये िा. सवोच्च
न्यायालयािे शसव्हील अपील क्रिांक 10613/2014 िध्ये शद. 1/12/2014 रोजी शदलेले आदेि
आशण िा.सवोच्च न्यायालय यांिी शदल्ली प्रिासि आशण इतर शवरुध्द सुशिलकुिार, अवतारकसग
शवरुध्द केंद्र िासि व इतर तसेच िा.न्यायालयािे या संदर्भात वेळोवेळी पाशरत केलेल्या
आदे िातील सूचिा शवचारात घेऊि कायणवाही करावी.
3.3)

साक्षांकि ििुन्यािध्ये िाशहती दडवणे ककवा गुन्हा दाखल असणे अथवा खोटी िाशहती

दे णे अथवा गुन्यािध्ये अपरािशसद्धी होणे ककवा शिदोष िुक्तता झाली असण्याची िाशहती
साक्षांकि ििुिा र्भरतेवळ
े ी सादर ि केल्याची बाब शिदिणिास आल्यास पुढीलप्रिाणे कायणवाही
करण्यात यावी:अ) जर सािान्य स्वरुपाच्या गुन्यािध्ये अपरािशसद्धीची िोंद झाली असेल तर उदा. कौटु ं शबक
वादाििील िेती, घरगुती व इतर प्रकरणी िहाशििा केल्यािंतर िाहक गुंतशवले होते ककवा
तरुण वयात घोषणा दे णे ककवा शकरकोळ गुन्याची िाशहती दडवणे ककवा खोटी िाशहती
शदलेली असणे ही बाब दु लशण क्षत करता येऊ िकेल.
आ) जर अपरािशसद्धी ही सािान्य गुन्याव्यशतशरक्त असेल तर संबंिीत उिेदवाराची शिवड
सिाप्त करण्याची शिर्फारस करता येईल.
इ) ज्या प्रकरणातील गुन्यािध्ये िैशतक अि:पति ककवा गुन्हा हा गंर्भीर स्वरुपाचा असूि अिा
गुन्यािध्ये तांशत्रक िुद्ावर िुक्तता झाली असेल तर ककवा संियाचा र्फायदा दे ऊि िुक्तता
झाली असेल तर अिा प्रकरणात उिेदवाराचे पूवच
ण ाशरत्र्य शवचारात घेऊि त्याला शियुक्ती
द्ावी ककवा कसे याबाबत योग्य ती शिर्फारस करण्यात यावी.
ई) उिेदवाराची र्फौजदारी गुन्यातील िाशहती जी शिवडीच्या अगोदरच शिकाली शिघाली आहे ,
अिा प्रकरणािध्ये उिेदवाराचे पूवच
ण ाशरत्र्य व पूवण इशतहास शवचारात घेऊि त्याला शियुक्ती
द्ावी ककवा कसे याबाबत योग्य ती शिर्फारस करता येईल.
उ) उिेदवारािे साक्षांकि ििुन्यािध्ये र्फौजदारी गुन्हे प्रलंशबत असल्याची बाब ििुद केली असेल
आशण गुन्हयाचे स्वरुप सािान्य स्वरुपाचे असेल तर त्या प्रकरणाििील तपिील शवचारात
घेऊि गुन्यातील शिणणयाच्या अशिि राहू ि उिेदवारास शियुक्ती दे ता येऊ िकेल.
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ऊ) साक्षांकि ििुन्यात जाणूि बुजूि िाशहती दडवणे, एकापेक्षा अिेक गुन्हे प्रलंशबत असल्याची
बाब दडवली असल्यास अिा प्रकरणात संबंिीत उिेदवाराची शिवड रद्द करण्याची शिर्फारस
करता येऊ िकेल.
ऋ) साक्षांकि ििुिा र्भरतेवळ
े ी एखाद्ा उिेदवारास त्याच्या शवरुद्ध र्फौजदारी गुन्हा प्रलंशबत
असल्याची बाब त्यास िाशहत िसल्याचे शिदिणिास आणले गेल्यास त्याची सत्यता पडताळू ि
अिा प्रकरणात संबंिीत गुन्याचे गांर्भीयण शवचारात घेऊि त्याला शियुक्ती द्ावी ककवा कसे
याबाबत योग्य ती शिर्फारस करण्यात यावी.
4.

सशितीच्या शिर्फारिीिुसार संबंशित शियुक्ती प्राशिकाऱ्यांिी याबाबत पुढील योग्य ती

कायणवाही करावी. तसेच, सशितीच्या शिणणयाशवरुध्द संबंशित उिेदवाराला अपील दाखल
करावयाचे असल्यास ते िा.राज्यिंत्री, गृह (ग्रािीण/िहरे ) यांच्याकडे दाखल करता येईल.
5.

पोलीस शिपाई पदाच्या शियुक्ती प्राशिका-यांिी त्यांच्या कायणकक्षेंतगणत येणा-या प्रलंशबत

असणाऱ्या प्रकरणांचा आढावा घेऊि अिी सवण प्रकरणे या आदे िाच्या शदिांकापासूि 30
शदवसांत संबंशित सशितीसिोर सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच यािंतर प्रकरणांची संख्या
शवचारात घेऊि त्यािुसार वेळोवेळी बैठक घेण्याबाबत शिणणय घ्यावा. या आदे िाच्या शदिांकापयणत
प्रलंशबत असलेल्या आशण अंशति शिणणय ि झालेल्या सवण प्रकरणांवर वरील सशितीिे शिणणय
घ्यावा.
6.

सदर

िासि

शिणणय

िहाराष्ट्र

िासिाच्या

WWW.maharashtra.gov.in

या

संकेतस्थळावर उपलब्ि करण्यात आला असूि त्याचा संकेताक 201707191813037229
असा आहे. हा आदे ि शडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षांशकत करुि काढण्यात येत आहे.
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िािुसार व िावािे.

V. M. Bhat

Digitally signed by V. M. Bhat
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Home Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=5f0272b97156a5d2812bad6725ca46
fb2671d1da08208cfdd6677fac0afd6bf2,
cn=V. M. Bhat
Date: 2017.07.19 18:12:57 +05'30'

( व्यं. िा. र्भट )
उपसशचव, गृह शवर्भाग
प्रत,

1. िा. िुख्यिंत्री यांचे अपर िुख्य सशचव, िुख्यिंत्री कायालय, िंत्रालय, िुंबई 400 032.
2. िा.राज्यिंत्री, गृह (ग्रािीण/िहरे), यांचे खाजगी सशचव, िंत्रालय, िुंबई 400 032.
3. िुख्य सशचव, िहाराष्ट्र िासि, िंत्रालय, िुंबई 400 032.
4. अपर िुख्य सशचव (सेवा) सािान्य प्रिासि शवर्भाग,िंत्रालय,िुंबई 400 032
5. प्रिाि सशचव (िहसूल), िहसूल व वि शवर्भाग,िंत्रालय,िुंबई 400 032.
6. प्रिाि सशचव (शवशि), शवशि व न्याय शवर्भाग,िंत्रालय,िुंबई 400 032.
7. िहासंचालक व पोलीस िहाशिरीक्षक, िहाराष्ट्र राज्य, िुंबई.
8. अपर पोलीस िहासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, िहाराष्ट्र राज्य,िुंबई.
9. सवण शवर्भागीय आयुक्त
10. सवण पोलीस आयुक्त
पृष्ट्ठ 5 पैकी 4

िासि शिणणय क्रिांकः पोलीस-1817/प्र.क्र.211/पोल-5अ

11. सवण पशरक्षेशत्रय शविेष पोलीस िहाशिरीक्षक
12. सवण शजल्हाशिकारी/ सवण शिवासी उपशजल्हाशिकारी
13. सवण पोलीस अिीक्षक/ सवण सिादे िक
14. सवण शजल्हा सरकारी वकील
15. शिवड िस्ती.

पृष्ट्ठ 5 पैकी 5

परिशिष्ट-अ
महािाष्र पोलीस शिपाई पदावि नियक्
ु तीपव
ू ी उमेदवािािे भरुि द्यावयाचा साक्ाांकि िमि
ु ा
ATTESTATION FORM
1

Affix signed passport size (5
cms X 7 cms) Approx. copy of
recent photograph

2

3

(1)

(1)

(2)

(2)

इशारा:- या साक्ाांकन नमुन्यामध्ये सादर केलेल्या माहितीची सक्म प्राहिका-याकडू न
पडताळणी करण्यात येणार असून खोटी माहिती पुरहिणे ककिा िस्तुस्स्ितीहनदर्श क
माहिती दडपून ठे िणे िी अनिश ता ठरे ल आहण त्यामुळे उमेदिार नोकरीस अपात्र ठरे ल.
Warning:-The information submitted in this Attestation Form will be
verified from the Competent Authority. The furnishing of false information
or suppression of any factual information in the Attestation Form would be
disqualification and is likely to render the candidate unfit for employment
under the Government.
िा नमुना पूणश केल्यानांतर आहण सादर केल्यानांतर, उमेदिार स्िानबध्द, हसध्ददोष,
सेिारोहित,इत्यादी झाला असेल तर , यिास्स्िती हनयुक्ती प्राहिका-याांकडे ककिा यापूिी
जयाांच्याकडे साक्ाांकन नमुना पाठहिला असेल त्या प्राहिका-याकडे , त्याबाबतचा
तपर्ील ताबडतोब कळहिला पाहिजे. असे करण्यास कसूर केल्यास िस्तूस्स्ितीहनदर्श क
माहिती दडपून ठे िली आिे असे समजण्यात येईल.
If detained , arrested prosecuted, bound down, fines subsequent to the
completion and submission of this form, the details should be
communicated, immediately, to the Appointing Authority or the authority to
whom the attestation form has been sent earlier, as the case may be. Failure
to do so will be deemed to be suppression of factual information.
जर कोणत्यािी िेळी , एखाद्या व्यक्तीने या साक्ाांकन नमुन्यामध्ये खोटी माहिती हदल्याचे
अििा माहिती दडिल्याचे हनदर्शनास आले तर त्याची सेिा समाप्त िोण्यास तो पात्र
ठरे ल.
If the fact that false information has been furnished or that there has been
suppression of any factual information in the attestation form, comes to
notice at any time, during the service of a person, his service would be liable
to be terminated.

सांपण
ू श नाि ( ठळक अक्रात),
टोपन नािे असल्यास त्यासि
(कोणत्यािी
िेळी
तुम्िी
नािातील
ककिा
आडनािातील कोणतािी भाग
गाळला असल्यास ककिा त्यात
भर घे तली असल्यास, त्याचा
हनदे र् करािा.)
Name in full [in block
capitals] with aliases, if
any [Please indicate if you
have added or dropped at
any stage any part of your
name or surname].
सध्याचा सांपण
ू श पत्ता (म्िणजेच
गाि, ठाणे ि हजल्िा ककिा घर
क्रमाांक, गल्ली /मागश/ रस्ता
आहण र्िर).
Present address in full [i.e.
Village, Thana and District
or House Number, Lane/
Street/ Road and Town].

आडनाि

Surname

नाि

Name

(3)

(3)

(अ) घरचा पत्ता (म्िणजेच
गाि,ठाणे ि हजल्िा ककिा घर
क्रमाांक, गल्ली/ मागश/ रस्ता
आहण र्िर).
[a] Home address in full
[i.e. Village, Thane and
District or House Number,
Lane/ Street/ Road and
Town].
(ब) पाहकस्तानातील मूळ
रहििासी असल्यास , त्या
दे र्ातील पत्ता आहण भारतीय
सांघराजयात स्िलाांतर केल्याचा
हदनाांक.
[B] If originally a resident
of Pakistan, the address in
that country and the date
of migration to the Indian
Union.

(4)

आधािकार्ड क्रमाांक
Adhar Card No.

(5)

पॅिकार्ड क्रमाांक (असल्यास)
Pan Card No.

(6)

िाष्रीयत्व
Nationality
(अ) हनस्चचत जन्महदनाांक

(7)

[a] Exact date of birth
(ब) सध्याचे िय
[b] Present age
(क) उच्च माध्यहमक (बारािी)
परीक्ेच्या िेळचे िय
[c] Age at Higher
Secondary Education
(H.S.C.)
(8)

(अ) जन्महठकाण,ते जेिे
असेल तो हजल्िा ि राजय
[a] Place of birth, District
and State in which
situated.
(ब) तुम्िी कोणत्या
हजल्ियातील ि राजयातील
आिात?
[b] District and State to
witch you belong ?
(क)िडीलाांचे मूळ गाां ि
तालुका ि हजल्ियासि
District and state to which
your father originally
belong

(9)

(अ)िमश
(a)Your Religion
(ब)आपण मागणसिगीय
प्रिगातील आिात काय (उत्तर
िो/नािी )
(b)Are you a member of
a Backward Class ?
(Answer yes/No)

(10)

मागील 5- िषात एकािेळी, 1 िषािू न अहिक काळापयंत जया हठकाणी तुम्िी राहिला असाल त्या हठकाणचा
तपर्ील ( हनिासाच्या कालाििीसि), परदे र्ात (पाहकस्तानासि) िास्तव्य झाले असल्यास, 21 िषश पूणश
झाल्यानांतर जया हठकाणी 1 िषािू न अहिक काळापयंत राहिला असाल त्या सिश हठकाणाचा तपर्ील द्यािा.
Particulars of places [with periods of residences] where you have resided for more than one
year at a time during the preceding five years. In case of stay abroad [including Pakistan]
particulars of all places where you have resided for more than one year after attaining the age
of 21 years should be given.

(11)

अ)िडील
a)Father
ब)आई
b)Mother
क)पती/पत्नी

From

To

सांपण
ू श नाि,
टोपन नाि
असल्यास
त्यासि.
Name
in
full
with
aliases if
any

राष्ट्रीयत्ि जन्म
आहण
अहििासा
नुसार
Nationality
& by birth
& or by
domicile

सांपण
ू श हनिासी पत्ता
(म्िणजेच
गाि,ठाणे
ि हजल्िा ककिा घर
क्रमाांक,
गल्ली/मागश/
रस्ता आहण र्िर)
Residential
address in full
(i.e. Village,
Thana and
district or House
Number,
Lane/Street/Roa
d and Town

जन्महठकाण
Place of birth

मागील स्तांभात उल्लेखलेल्या हठकाणा च्या हजल्िा
मुख्यालयाचे नाि
Name of the District head Quarter of the place
mentioned in the preceding Column

सेिेमध्ये असल्यास
पदनाम ि
कायालयीन पत्ता
द्यािा.
Occupation if
employed give
designation &
Official address

सध्याचा डाक
पत्ता (ियात
नसल्यास,
अखेरचा पत्ता
द्यािा).
Present postal
address (if
dead vive last
address)

घरचा
कायम पत्ता
Permanen
t Home
address

c)Spouse
ड)भाऊ
d)Brother(s)
इ)बिीण
e)Sister (s)
फ) मुलगा /मुलगी
f)son/ Daughter

(12)

र्ैक्हणक अिश ता, ियाच्या 15 व्या िषापासून हर्क्णाची हठकाणे ि र्ळे तील ि मिाहिद्यालयातील िषे यासि.

(12)

Educational qualifications showing place of education with years in schools and colleges
since the 15th years of age.
र्ाळे चे/
मिाहिद्यालयाचे
नाि ि पूणश पत्ता
Name of
School/College
with full
address

(13)

प्रिेर् हदनाां क
Date of
entering

सोडल्याचा हदनाांक
Date of leaving

उत्तीणश परीक्ा
Examination
passed

(अ) जर तुम्िी यापूिी नोकरी करीत असाल तर तपर्ील द्यािा.
[a] If you have any time employed, give details.
कालाििी
period

From
पासून

(14)

िारण केलेले पदनाम
ककिा कामाचे िणशन
Designation or post
held or description
or work

कायालयाचा/
भागीदारी सांस्िा
ककिा सांस्िे चा
पत्ता
Full address of
the
Office / firm or
institution

To
पयशत

(ब) जर यापूिीची नोकरी भारत सरकार/ राजय र्ासन/ भारत सरकार ककिा राजय
र्ासन याांच्या मालकीच्या ककिा
हनयांत्रणाखालील उपक्रम / स्िायत्त सांस्िा/
हिद्यापीठ स्िाहनक मांडळ यामिील असेल तर/ ती नोकरी सोडण्याची/ककिा समाप्त
िोण्याची सांपण
ू श कारणे द्या.तुमच्याहिरूध्द हर्स्तभांगाची कािी कायशिािी सुरू करण्यात
आली िोती काय ककिा जेव्िा तुम्िी सेिासमाप्तीची नोटीस हदली त्यािेळी,
ककिा
त्यानांतर तुमच्या सेिा प्रत्यक्पणे समाप्त करण्यात येण्यापूिी तुम्िाला कोणत्यािी
बाबतीत तुमच्या ितशणक
ु ीबददल स्पष्ट्टीकरण दे ण्यासाठी फमाहिण्यात आले िोते
काय?
[b] If the previous employment was under the Government of India/a
State Government /an undertaking owned or a State Government/ an
autonomous body/ University/ Local body . Please State fully the
reasons for leaving/ termination of that appointment Whether any
disciplinary proceedings framed against you or had you been called

पूिीची नोकरी
सोडण्याची सांपण
ू श
कारणे
Full reasons for
leaving the
previous service

upon to explain your conduct in any matter at the time you gave notice
of termination of service or at a subsequent date before your services
were actually terminated?
(15)

(अ) यापूिी तुम्िाला किी अटक करण्यात आली आिे काय
(a) Have you ever been arrested?

िो/नािी
Yes/No

(ब) आतापयंत तुम्िाला बध्द करण्याांत आले आिे काय
(b) Have you ever been prosecuted?

िो/नािी
Yes/No

(क)आतापर्यंत तुम्हाला स्थानबध्द करणर्याांत आले आहे कार्य
(c)Have you ever been kept under detention?

िो/नािी
Yes/No

(ड) आतापयंत तुम्िाला न्यायालयाकडू न दां ड करण्यात आले आिे काय
(d) Have you ever been fined by Court of Law?

िो/नािी
Yes/No

(इ)आतापयंत तुम्िाला न्यायालयाच्या हनणशयानुसार दोषी िरण्याांत आले आिे काय
(e)Have you ever been convicted by a court of law for any offence?

िो/नािी
Yes/No

(फ) सदर साक्ाांकन नमुना भरतेिेळी आपल्याहिरुध्द न्यायालयीन खटला न्यायप्रहिष्ट्ठ
आिे काय
(f)Is any case pending against you in any Court of Law at the time or
filling up this Attestation Form?

िो/नािी
Yes/No

(ग)तुम्िाला एखाद्या सांस्िे कडू न मनाई करण्यात आली आिे काय ककिा अनिश
ठरहिण्यात आले आिे काय
(g)Whether discharged/expelled/withdrawn from any training/institution
under the Government or otherwise?

िो/नािी
Yes/No

(घ) आतापयंत तुम्िाला न्यायालयाच्या हनणशयानुसार हनदोष मुक्त करण्याांत आले आिे
काय
(e)Have you ever been acquitted by a court of law for any offence?

िो/नािी
Yes/No

[(अ) , (ब) ककिा (क) चे उत्तर ‘िोय’ असेल तर िा नमुना भरताना सदर खटला, अटक, स्िानबध्दता, दां ड,
दोषहसध्दी, हर्क्ादे र् इत्याकदचा सांपण
ू श तपर्ील आहण न्यायालय / हिद्याहपठ / र्ैक्हणक प्राहिकरण इत्यादी
हठकाणी प्रलांहबत असलेल्या प्रकरणाचे स्िरूप स्पष्ट्ट करािे.

[If the answer to (a) or (b) or (c) is ‘Yes’ fill particulars of the case , arrest , detention, fine ,
conviction, sentence, etc. and the nature of the case pending in the Court / University /
Educational authority etc., at the time of filling up this form should be given.]

(टीप :- तसेच या साक्ाांकन नमुन्याच्या सुरूवातीस असलेला ‘इशारा’ दे खील कृ पया पहा.)
Note :- Please also see the ‘Warning’ at the top of this Attestation Form)
(16)

(अ) तुम्िी हििाहित आिात काय?
[a] Are you married ?

(17)

(ब) तुम्िाला एकापेक्ा अहिक पत्नी आिे त काय?
आहण तुम्िी त्याांच्यार्ी केव्िा हििाि केला?

असल्यास , त्याां ची नाांिे काय

[b]Have you more than one wife? If so , what
when did you marry them?

are their names and

(18)

(क)तुमच्या पतीस एकापेक्ा अहिक पत्नी आिे त काय? असल्यास त्याांची नािे काय
आहण त्याने त्याांच्यार्ी केव्िा हििाि केला ?
[c] Has your husband more than one wife and if so, what are their
names and when did he marry them ?

(19)

तुमच्या हनिास भागातील दोन जबाबदार व्यक्तींची नािे ककिा जयाांना तुम्िी मािीत
आिात अर्ा दोन सांदभीय व्यक्तींची नािे
Name of two responsible persons of your locality or two references to
whom you are known.

मी असे प्रमाहणत करतो की, पूिशिती माहिती माझ्या सांपण
ू श माहितीप्रमाणे ि हिचिासाप्रमाणे अचूक आहण सांपण
ू श आिे . सरकारी नोकरीसाठी असणा-या माझ्या
पात्रतेस िानी पोचिील अर्ी कोणतीिी पहरस्स्िती असल्याचे मला मािीत नािी.
हठकाण -----------------हदनाांक ------------------

उमेदिाराची सिी

I certify that the foregoing information is correct and complete to the best of my knowledge and belief , I am not aware of any
circumstances which might impair my fitness for employment under Government.
Place -------------------Date --------------------

Signature of the Candidate

ओळख प्रमाणपत्र IDENTITY CERTIFICATE
(खालीलपैकी एका व्यक्तीची या प्रमाणपत्रािर सिी असािी) :[This certificate is to be signed by any one of the following] :एक)राजय ककिा केंद्र र्ासनाचे राजपहत्रत अहिकारी;
1] Gazetted Officers of the State or Central Government;
दोन) सांसद ककिा राजय हििाणमांडळाचे सदस्य;
2] Members of the Parliament or State Legislature;
तीन) उपहिभागीय दां डाहिकारी / अहिकारी;
3] Sub- Divisional Magistrates/ Officers;
चार) मामले दार, तिसीलदार ककिा दां डाहिका-याांच्या र्क्ती िापरण्यास प्राहिकृ त केले ले नायब/ उपतिसीलदार;
4] Mamlatdars, Tahsildars or Naib/ Deputy Tahsildars authorised to exercise magisterial
power;
पाच) सिश मान्यताप्राप्त मिाहिद्यालयाांचे आहण / ककिा माध्यहमक र्ाळाांचे प्राचायश/मुख्याध्यापक;
5] Principals and Head Masters of all recognised colleges and / or Secondary Schools;
सिा) पोस्ट मास्तर
6] Post Masters.

प्रमाहणत करण्यात येते की, श्री ----------------------------------------------- याांचा/ची मुलगा/मुलगी/पत्नी,
श्री/श्रीमती/ कुमारी -------------------------------------------- याांना मी गेली ----------------िषे -------------- मिीने
ओळखत आिे .

हठकाण -------------------हदनाांक --------------------

(सिी) ---------------------(पदनाम ककिा दजा आहण पत्ता)

Certified that I have known Shri/ Shrimati/Kumari ------------------------------------------------------------son/daughter/wife of Shri ----------------------------------------------------- for the last ------------------Years --------- Months .
Place ------------------------Date -------------------------

Signature ------------------------------[Designation or Status and address ]

(कायालयाने भराियाचे ) [To be filled in by the office ]
(1)

हनयुक्ती प्राहिका-याचे नाि, पदनाम आहण सांपण
ू श पत्ता
Name , designation and full address of the appointing

(2)

जयासाठी उमेदिाराचा हिचार करण्यात येत आिे ते पद
Post for which the candidate is being considered.

