
 

गृह विभाग, शासन वनणणय क्रमाांक एफएसएल-0417/प्र.क्र.149/पोल-4 वद.23.08.2017 ि शासन वनणणय 
क्र.एफएसल-0417/प्र.क्र.223/पोल-4 वद.23.08.2017 अन्िये न्यायसहायक िजै्ञावनक प्रयोगशाळा सांचालनालय 
याांच्या आस्थापनेिर वनव्िळ तात्परुत्या तत्िािर 1 िर्षापेक्षा कमी कालािधी साठी ककिा पदे वनयवमत तत्िािर 
भरण्यात येईपयंत यापकैी ज ेअगोदर घडेल तो पयंत सािधी करार पध्दतीने खालील पदे भरण्यास मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. सदर पदाांिर करण्यात येणाऱ्या वनयकु्तत्या सांबांवधत उमेदिाराांच ेकाम समाधानकारक पणूण करण्याच्या 
अटींच्या अधीन राहतील. त्यानुसार विवहत अहणता धारण करणा-या उमेदिाराांनी अजाचा नमुना Annexure-I 

Download करुन विवहत नमुन्यात सिण सांबांवधत प्रमाणपत्ाांच्या स्ियांघोवर्षत केलेल्या छायाांवकत प्रतींसह  
वद.१६.10.2017 ते ३१.10.2017 या कालािधीत (शासकीय सटु्टीच े वदिस िगळून) खालील नमूद केलेल्या 
वठकाणी शीघ्र डाकव्दारे ककिा अन्य डाकव्दारे प्राप्त होतील अशा बतेाने सादर करािते, याची दक्षता घ्यािी. तसेच 
विवहत कालािधीनांतर प्राप्त झालले ेअजण, अपणूण स्िरुपातील ि आिश्यक कागदपत्ाांच्या प्रतीं सादर न केलले ेअजण 
आवण ई-मेल सांदेशाव्दारे प्राप्त झालले ेअजण कोणत्याही पवरस्स्थतीत विचारात घेतल ेजाणार नाही. तसेच व्यक्ततीश: 
स्ियांहस्ते कोणतेही अजण स्स्िकारल ेजाणार नाही, याची सिण उमेदिाराांनी नोंद घ्यािी. तसेच विवहत कालािधीनांतर 
डाकव्दारे ककिा अन्य माध्यमाांमाफण त प्राप्त झालले्या विलांबास सांचालनालय जबाबदार राहणार नाही. 

 

उपलब्ध पदसांख्या:- 
अ.
क्र. 

पदनाम प्रिगण वनहाय पदे एकुण 
पदे अनु.

जाती 
अनु. 

जमाती 
विजा 
(अ) 

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

विमाप्र इमाि खुला 

1 
सहायक रासायवनक विश्लेर्षक 

(गट- ब) 
14 7 3 3 4 2 2 20 56 111 

2 
िजै्ञावनक अवधकारी  

(सांगणक गुन्हे, ध्िनी ि 
ध्िनीवफत विश्लेर्षण)  (गट-ब) 

7 4 2 1 2 1 1 9 27 54 

3 
िजै्ञावनक सहायक 

(गट-क) 
14 7 3 3 4 2 2 20 56 111 

4 
िजै्ञावनक सहायक  

(सांगणक गुन्हे, ध्िनी ि 
ध्िनीवफत विश्लेर्षण)  (गट-क) 

7 4 2 1 2 1 1 9 27 54 

 

 

-: महाराष्ट्र शासन:- 
गृह विभाग 

न्यायसहायक िजै्ञावनक प्रयोगशाळा सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुांबई  
विद्यानगरी, हांस भगु्रा मागण, कालीना, साांताकु्रझ(पूिण), मुांबई-400 098. 

दूरघ्िनी क्र. 022-2667 0755/4165/0965 फॅक्तस-022-2667 0844 
ई-मेल:- dir.fsl@maharashtra.govt.in Web :- dfsl.maharashtra.gov.in  

----------------------------------------------------------------------------------- 
तपशीलिार जावहरात क्र.२ (सन - 2017 -18)  

गट-ब ि गट-क सांिगातील पदाांची सािधी करार पध्दतीने उमेदिाराांची वनिड करणे 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 
ख   
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पात्ता :-  
1. ियोमयादा :- वद.01.10.2017 रोजी खुला प्रिगाच्या उमेदिाराांसाठी 38 िरे्ष आवण मागासिगीय 

उमेदिाराांसाठी 43 िरे्ष असले. 
 

2. शैक्षवणक अहणता :- वद.01.10.2017 रोजी वकमान शैक्षवणक अहणता प्राप्त करणे आिश्यक आहे. 
 

 
1 

सहायक रासायवनक 
विश्लेर्षक 
(गट- ब) 

विज्ञान शाखेतील रसायनशास्त्र ककिा जीिरसायनशास्त्र ककिा 
न्यायसहायक विज्ञान या विर्षयाच्या कोणत्याही शाखेतील वकमान 
स्व्दतीय श्रणेीतील मान्यताप्राप्त विद्यापीठातील पदव्युत्तर पदिी.  

 
2 

 
िजै्ञावनक अवधकारी 

(सांगणक गुन्हे, ध्िनी ि 
ध्िनीवफत विश्लेर्षण)  (गट-

ब) 

विज्ञान शाखेतील भौवतकशास्त्र ककिा सांगणकशास्त्र ककिा 
इलेक्तरॉवनक्तस ककिा मावहती ि तांत्ज्ञान या मुख्यविर्षयासह वकमान 
स्व्दतीय श्रेणीतील पदव्युत्तर पदिी ककिा अवभयाांवत्की शाखेतील 
सांगणक शास्त्र ककिा इलेक्तरॉवनक्तस ककिा मावहती ि तांत्ज्ञान 
विर्षयातील वकमान स्व्दतीय श्रेणीतील पदिी ककिा MSc. (Digital and 

Cyber Forensic and IT Security) 

 
3 

 
िजै्ञावनक सहायक  

(गट-क) 

विज्ञान शाखेतील रसायनशास्त्र विर्षयासह मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची 
कमीत कमी स्व्दतीय श्रेणीतील पदिी ककिा न्यायसहायक विज्ञान 
शाखेतील मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कमीत कमी स्व्दतीय श्रणेीतील 
पदिी ककिा BSc.(Forensic Science)  

 
4 

 
िजै्ञावनक सहायक (सांगणक 

गुन्हे, ध्िनी ि ध्िनीवफत 
विश्लेर्षण)  (गट-क) 

विज्ञान शाखेतील भौवतकशास्त्र ककिा सांगणकशास्त्र ककिा  
इलेक्तरॉवनक ककिा मावहती ि तांत्ज्ञान या विर्षयासह वकमान वितीय 
श्रेणीतील पदिी अथिा अवभयाांवत्की शाखेतील सांगणकशास्त्र ककिा 
इलेक्तरॉवनक्तस ककिा मावहती आवण तांत्ज्ञान विर्षयासह वकमान 
स्व्दतीय श्रणेीतील पदिी उत्तीणण ककिा B.sc. (Forensic Science ) 
ककिा Post Graduate Diploma in Digital and Cyber Forensic and 

Related Law. 
        
वनिड पध्दती:- सिण पदाांसाठी               
 
 

1. लेखी परीक्षेसाठी उमेदिाराांची सांख्या मयादीत करण्यासाठी एकूण प्राप्त झालेल्या अजांच्या 
छाननीनांतर उमेदिाराांच े वकमान शैक्षवणक अहणतेच्या परीक्षेत सांपादीत केलेल्या गुणित्तेनुसार मांजूर 
प्रिगणवनहाय पदाांच्या दहापट याप्रमाणे चाळणी पध्दतीचा वनकर्ष राहील ि त्यानुसार लेखी परीक्षसेाठी 
पात् उमेदिाराांची यादी तयार करण्यात येईल.  

2. सदर पदासाठी वकमान आिश्यक शैक्षवणक अहणतेच्या परीक्षेत सांपादीत केलेल्या गणुाांच्या 50% गुण 
(गे्रड असल्यास सरासरी प्रमाणे) + लेखी परीक्षेतील प्राप्त गुण एकवत्त करून अांवतम वनिडयादी तयार 
करण्यात येईल. 

3. लेखी परीक्षा (50 गुणाांची िस्तुवनष्ट्ठ बहुपयायी स्िरुपाची असेल ि त्यासाठी एक तासाचा िळे देण्यात 
येईल) (माध्यम इांग्रजी) 

4. लेखी पवरक्षेचा अभ्यासक्रम िरील पदाांसाठी आिश्यक शैक्षवणक अहणतेच्या दजनुेसार राहील. 
5. लखेी परीक्षसेाठी पात् उमेदिाराांची यादी ि परीक्षेच े िळेापत्क याबाबतच्या सूचना 

www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर िळेोिळेी प्रवसध्द करण्यात येईल. तसचे सांबांवधत 
उमेदिाराांना त्याांनी अजामध्ये नमूद केलले्या ई-मेल सांदेशाव्दारे कळविण्यात येईल. तथावप, 
त्यासांदभात कोणताही स्ितांत् पत्व्यिहार केला जाणार नाही, याची सिण उमेदिाराांनी नोंद घ्यािी. तरी 
िळेोिळेी सांकेतस्थळािरील आवण ई-मेल सांदेशािरील मावहती उपलब्ध करुन घेण्याची जबाबदारी 
ियैस्क्ततक उमेदिाराांची राहील. 
 

http://www.maharashtra.gov.in/


 
 

6. लेखी परीक्षेसाठी पात् ठरलेल्या उमेदिाराांची परीक्षा मुांबई येथे घेण्यात येईल. तसेच सदर वनिडीसाठी 
कोणत्याही प्रकारची तोंडी मुलाखत घेण्यात येणार नाही.                                                                            

7. भरण्यात येणारी एकूण पदसांख्या ि आरक्षण शासन वनणणयानुसार देण्यात आलेली आहे. 
८. अांवतम वनिडयादीतील उमेदिाराांची वनयकु्तती प्रलांवबत प्रकरणाांची सांख्या आवण त्या-त्या 

प्रयोगशाळेतील कामाची वनकड विचारात घेऊन सांचालनालयातील अवधपत्त्याखालील मुांबई, नागपरू, 
पणेु, औरांगाबाद, नावशक, अमरािती, नाांदेड ि कोल्हापरू प्रयोगशाळेत करण्यात येईल. तथावप, 
प्रयोगशाळेतील कामाच्या आिश्यकतेप्रमाणे सांबांवधत उमेदिाराांना सांचालनालयातील 
अवधपत्त्याखालील कोणत्याही प्रयोगशाळेत काम करणे बांधनकारक राहील, याची सिण उमेदिाराांनी 
नोंद घ्यािी. 
  

मावसक मानधन :- गट-ब पदाांसाठी एकत्ीत ठोक मानधान रु.21,000/- 
                               गट-क पदाांसाठी एकत्ीत ठोक मानधान रु.18,000/- 
 

पवरक्षा शुल्क :-  वनरांक 
 

महत्िाच्या विशेर्ष सूचना:- 
 

1. अजण सादर करताांना उमेदिाराांनी अवलकडील फोटो ि मान्यताप्राप्त फोटो ओळखपत् तसचे शैक्षवणक 
पात्ता, राखीि प्रिगासाठी आिश्यक असलेली सिण प्रमाणपत्ाांच्या प्रतीं ि अनुभिासांदभांत आिश्यक 
प्रमाणपत्ाांच्या प्रतीं, सक्षम प्रावधका-याने वदलेले रवहिासी प्रमाणपत् (Domicile Certificate) अजासोबत 
सादर करणे आिश्यक राहील. अन्यथा अजाचा विचार केला जाणार नाही, याची सिण उमेदिाराांनी नोंद 
घ्यािी. अजाचा नमनुा Annexure-I Download करुन खालील वठकाणी सिण सांबांवधत प्रमाणपत्ाांच्या 
स्ियांघोवर्षत केलेल्या छायाांवकत प्रतींसह वद.१६.10.2017 ते ३१.10.2017 या कालािधीत (शासकीय 
सुट्टीच ेवदिस िगळून) प्राप्त होतील अशा बतेाने सादर करािते. प्रत्येक पदासाठी स्ितांत् अजण सादर करणे 
बांधनकारक राहील. एकाच अजामध्ये एकापेक्षा अवधक पदाांसाठी सादर केललेा अजण कोणत्याही 
पवरस्स्थतीत विचारात घेतला जाणार नाही. अजामध्ये ई-मेल सांदेश नमूद करणे बांधनकारक राहील. तसेच 
अजण सादर केलले्या वलफाफ्यािर जावहरात क्रमाांक ि पदाचे नाि नमूद करणे अवनिायण राहील. 

 

           मुांबई : न्यायसहायक िजै्ञावनक प्रयोगशाळा सांचालनालय, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग,  हांस 
भगु्रा मागण, विद्यानगरी, कावलना साांताकु्रझ (पिूण) मुांबई- 400 098. दूरध्िनी क्र.022-
26670755 / 4165 / 0965  

 

          नागपरू  : प्रादेवशक न्यायसहायक िजै्ञावनक प्रयोगशाळा, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, रहाटे 
कॉलनी चौक, धांतोली, नागपरू-440012, दूरध्िनी क्र.0712-2462879-2042979  

 

           पणेु  : प्रादेवशक न्यायसहायक िजै्ञावनक प्रयोगशाळा, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, गणेशकखड, 
राजभिन समोर, पणेु-411007, दूरध्िनी क्र.020-25667321-22.  

 

          औरांगाबाद : प्रादेवशक न्यायसहायक िजै्ञावनक प्रयोगशाळा, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, जुना वनझाम 
बांगला, कॅन्टोनमेन्ट, औरांगाबाद-431002, दूरध्िनी क्र.0240-2370375.  

            

           नावशक : प्रादेवशक न्यायसहायक िजै्ञावनक प्रयोगशाळा, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, विद्युत भिन 
समोर, वकनारा अवभयांता वबल्डींग, जलगती परीसर, मेरी, कदडोरी नाका, नावशक-
422004, दूरध्िनी क्र.0253-2620573.          

 

 अमरािती : प्रादेवशक न्यायसहायक िजै्ञावनक प्रयोगशाळा, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, सामावजक 
न्यायभिनच्या बाजूला पोवलस आयकु्तत कायालयाच्या मागे, चाांदुररेल्ि े रोड अमरािती-
444606, दूरव्धनी क्र.0721-2552592/2692 



 
                             
 नाांदेड : प्रादेवशक न्यायसहायक िजै्ञावनक प्रयोगशाळा, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, 

डॉ.शांकरराि चव्हाण शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय इमारत (जुनी), दुसरा मजला, 
वजल्हावधकारी कायालय जिळ, िजीराबाद, नाांदेड-431601 दूरध्िनी क्र.02462-
236631.  

 

 कोल्हापरू : प्रादेवशक न्यायसहायक िजै्ञावनक प्रयोगशाळा, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, व्दारा-
महाराष्ट्र वजिन प्रावधकरण इमारत,ताराराणी चौक, कािळा नाका, कोल्हापरू -416001, 
दूरध्िनी क्र.0231-2535360-61. 

                                     
2. सदर कां त्ाटी पध्दतीचा कालािधी वनयकु्ततीपासून 1 िर्षापेक्षा कमी राहील ि सदर उमेदिाराला कोणतीही 

पिूणसूचना न देता विवहत कालािधीनांतर त्याांची सेिा आपोआप सांपषु्ट्टात येईल. कराराचा कालािधी 
सांपषु्ट्टात येताच वनयुक्तती सांपषु्ट्टात येईल. 
 

3. सदर पदािरील वनयकु्तत्या हया वनव्िळ तात्परुत्या स्िरुपाच्या असून मा.उच्च न्यायालय,मुांबई मधील वरट 
यावचका क्र.85/2008 मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने वदलेल्या आदेशातील तरतूदीनुसार करण्यात येतील.  
                            

4. वनिड झालेल्या उमेदिाराांना सांबांवधत पदािर वनयुक्तती करण्यापिूी 100 रूपयाांच्या बॉां ड पेपरिर सात 
वदिसाांच्या आत करारनामा करािा लागेल. सदर करारनामाचा नमुना वनिड झालेल्या उमेदिाराांना देण्यात 
येईल. करारनामामधील अटी ि शती बांधनकारक राहतील. 
 

5. वनिड झालेल्या उमेदिाराांची वनयकु्तती ही वनव्िळ तात्परुत्या स्िरुपाची असून त्याांच े काम 
समाधानकारकवरत्या सरुु राहील, या अटीच्या अधीन राहील. काम समाधानकारकवरत्या पणूण न करीत 
असल्याचे आढळून  आल्यास कोणतीही पिूणसूचना/कारण न देता सांबांवधत उमेदिाराची वनयकु्तती तात्काळ 
रद्द करण्यात येईल. 

 
6. प्रयोगशाळेच्या कोणत्याही व्यक्ततीला ि इतर दुस-या सांस्थेला अजण विकणे, स्स्िकारणे इत्यादींचा अवधकार 

वदलेला नाही याची कृपया सिांनी नोंद घ्यािी. 
 

7. प्रशासकीय ककिा अन्य कारणास्ति भरती प्रवक्रया कोणत्याही िळेेस ककिा कोणत्याही टप्प्यािर स्थवगती / 
रदद करण्याच े अवधकार सांचालक, न्यायसहायक िजै्ञावनक प्रयोगशाळा सांचालनालय, मुांबई याांना 
राहतील. 

 
8. सेिायाजन कायालय/प्रकल्प अवधकारी याांच्याकडे नोंदणी केलेल्या उमेदिाराांनीदेखील या 

जाहीरातीनुसार अजासोबत आिश्यक त्या प्रमाणपत्ाांच्या मूळ ि साक्षाांवकत प्रतीसह अजण करणे आिश्यक 
आहे.                                                                                                

 
9. लेखी परीक्षेसाठी वनिड झालेल्या उमेदिाराांनी ई-मेल सांदेशाची प्रत, पोच पाितीची प्रत (असल्यास) ि 

ओळखीच्या परुाव्यासाठी आधार काडण/पनॅ काडण/ वनिडणकू आयोगाच े ओळखपत्/ पासपोटण इ.सोबत 
आणणे बांधनकारक आहे. 

 
अटी ि शती :-  
 

1) वरक्तत पदाांच्या उपलब्धतेनुसार आवण आिश्यकतेनुसार सािधी करार पध्दतीिर ठोक मानधनािर 
नेमणकूा करण्यात येतील.  जाहीरातीमध्ये वदलेल्या पदाांची सांख्या बदलण्यासापेक्ष आहे. 



 
 
 

2) अांवतम वनिडयादीतील उमेदिाराांनी वनयुक्ततीच्या प्रयोगशाळेत स्ि:खचाने हजर राहून प्रवशक्षण घेणे 
बांधनकारक राहील त्यासाठी इतर कोणतेही भत्ते अनुज्ञये राहणार नाही. 
 

3) अजण विवहत नमुन्यात सिण दृस्ष्ट्टने पणूण असािते. विवहत नमुन्यामध्ये नसलेले ि अपणूण अजण विचारात 
घेतले जाणार नाहीत. 

 

4) पत् व्यिहाराचा पत्ता सुस्पष्ट्ट ि पणूण असािा. 
 

5) वनिड झालेल्या उमेदिाराांना वनव्िळ तात्परुत्या तत्िािर 1 िर्षापेक्षा कमी कालािधी कवरता कां त्ाटी 
पदधतीने ठोक मानधनािर नेमणकू करण्यात येईल. त्याव्यवतवरक्तत इतर कोणतेही भत्त े वमळणार 
नाहीत. 

 

6) लेखी परीक्षेसाठी वनिड झालेल्या उमेदिाराांना परीक्षेच्या वठकाणी उपस्स्थत राहण्यासाठी प्रिासभत्ता 
अनुज्ञेय राहणार नाही. 

 

7) महाराष्ट्र राज्याच्या रवहिाशाांनाच मागसिगीय प्रिगाचे फायदे अनुज्ञेय राहतील. 
 

8) सिण मागासिगीय उमेदिाराांनी जाती प्रमाणपत् ि िधैता प्रमाणपत् वनयकु्ततीच्या िळेेस सादर कराि.े 
 

9) अनुसूवचत जाती ि जमाती या प्रिगाचे उमेदिार िगळता इतर सिण मागासिगीय जसे विजा/भज, 
विमाप्र ि इमाि प्रिगातील उमेदिाराांना प्रगत ि उन्नत गटात मोडत नसल्याबाबतच े(नॉन वक्रवमलेअर 
प्रमाणपत्) 2016-17 या आर्थथक िर्षाच ेप्रमाणपत् वनयुक्ततीच्या िळेेस सादर करणे आिश्यक राहील. 

 

10) वनिड झालेल्या उमेदिाराांची पिूण चावरत् पडताळणी करण्यात येईल. 
 

11) उमेदिारास नैवतक अध:पतन ककिा फौजदारी स्िरूपाच्या गुन्हयात वशक्षा झाली असल्यास तो 
वनिडीसाठी अपात् ठरेल. उमेदिाराविरूध्द पोवलस चौकशी, न्यायालयीन प्रकरण प्रलांवबत 
असल्यास/वशक्षा झालेली असल्यास उमेदिाराने त्याबाबतचा तपशील देणे आिश्यक आहे. 

 

12) वनिड प्रवक्रया सुरू झाल्यानांतर ककिा वनयकु्ततीनांतर कोणत्याही क्षणी उमेदिाराने चकुीची 
मावहती/प्रमाणपत्े/कागदपत् ेसादर केल्याचे ककिा कोणतीही मावहती दडिून ठेिल्याचे वनदशणनास 
आल्यास त्याांची उमेदिारी रद्दबातल करण्यात येईल. तसेच वनयकु्तती झाली असल्यास कोणतीही 
पिूणसूचना न देता त्याांची वनयकु्तती समाप्त करण्यात येऊन गुन्हा दाखल करण्यात येईल. 

 

13) वजल्हा रोजगार ि स्ियांरोजगार कायालयात नाि नोंदणी असल्यास सदर प्रमाणपत्ाची साक्षाांवकत 
प्रत अजासोबत जोडणे आिश्यक आहे. 
 

                                                                                                              स्िाक्षरी/- 
           (डॉ, कृ.वि.कुलकणी) 

                                                                            प्रभारी सांचालक,न्यायसहायक िजै्ञावनक प्रयोगशाळा, म.शा.  
                                                                                            आवण शासकीय रासायवनक विश्लेर्षक 
 
 
 
 
 
 



 
Annexure -I 

Directorate of Forensic Science Laboratories, Maharashtra State, Mumbai. 

 Application Form 

 

 

Name of post:  -   

Advertisement No. - 

 

 

1. a) Full Name (Surname first): ---------------------------------------------------------------             

   b) Father/Husband full name: -------------------------------------------------------------- 

   c) Full name before marriage (for female): -------------------------------------------------- 
 

2. Full Address    : ------------------------------------------------------------- 
 

3. Mobile Phone Number -: ---------------------- Email ID * (Mandatory)- ----------------------- 
 

4. Sex male:                                  female:   
 

5. Caste: -------------------sub caste: -------------------Category : ------------------------- 

    Non Creamy layer issue date-------------------------------- 
 

6 a) Birth Date:   

                                         Date            month                      year 

   b) Age as on 1st Oct. 2017 ---------- years ------------ month -------------- days                                                      
 

7. Educational Qualifications: (should be given from Degree onwards) 
 

Qualification Board/ university 

Marks detail 

Certificate Obtained 

marks 

Total 

marks 

Percentage 

(as per Degree) 

      

      

      

      

      
 

               8. Full Address of local police station : -------------------------------------------------------- 
 

             9. Whether working in any organization? (If yes give details): YES/No 
 

             10.Whether the candidate worked previously with Directorate if yes  

   Name of Laboratory -------------- Contract period ---------------- 
    

    (Please tick  for relevant information)  
 

Declaration:- I hereby declare that I have read the advertisement/notification for this Post and 

read the information about the Post carefully. I accept it. I have assured for myself that I fulfill 

all the terms and conditions mentioned in the advertisement/ notification. All the information, 

provided in this application is true and correct to the best of my knowledge. I am aware that I will 

be liable for appropriate action (including loss of the job) if the information provided is found to be 

incorrect. 
ख ्् 
 

                    Yours faithfully, 

 
 

          Signature of applicant with name 

Self-attested 

recent passport 

size photograph 

of the candidate  

  

       

√ 


