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न्यायसहायक िजै्ञावनक प्रयोगशाळा सचंालनालय, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई  
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दूरघ्िनी क्र. 022-2667 0755/4165/0965 फॅक्स-022-2667 0844 

ई-मेल:- dir.fsl@maharashtra.govt.in Web :- dfsl.maharashtra.gov.in  
       ----------------------------------------------------------------------------------- 

 तपशीलिार जावहरात  क्र. 1 (सन - 2017 -18 ) 
मोबाईल फॉरेन्न्सक सपोर्ग य वनर् करीता गर्- ब संिगातील पदांची सािधी करार पध्दतीने  

उमेदिारांची वनिड करणे 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

गृह विभाग शासन वनणगय क्रमाकं एफएसएल-0417/प्र.क्र.334/पोल-4 वद.23.08.2017 अन्िये 
न्यायसहायक िजै्ञावनक प्रयोगशाळा संचालनालय यांच्या आस्थापनेिर मोबाईल फॉरेन्न्सक सपोर्ग य वनर् करीता 
वनव्िळ तात्प रत्या तत्िािर 1 िर्षापेक्षा कमी कालािधी साठी ककिा पदे वनयवमत तत्िािर भरण्यात येईपयंत यापैकी ज े
अगोदर घडेल तो पयंत सािधी करार पध्दतीने खालील पद मोबाईल फॉरेन्न्सक सपोर्ग य वनर् करीता भरण्यास 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर पदांिर करण्यात येणाऱ्या वनय क्त्या संबवंधत उमेदिारांचे काम समाधानकारक 
पणूग करण्याच्या अर्ींच्या अधीन राहतील. त्यान सार विवहत अहगता धारण करणा-या उमेदिारांनी अजाचा नम ना 
Annexure-I Download करुन विवहत नम न्यात सिग संबवंधत प्रमाणपत्ांच्या स्ियंघोवर्षत केलेल्या छायांवकत प्रतींसह  
वद.१६.10.2017 ते ३१.10.2017 या कालािधीत (शासकीय स ट्टीच ेवदिस िगळून) खालील नमूद केलेल्या वठकाणी 
शीघ्र डाकव्दारे ककिा अन्य डाकव्दारे प्राप्त होतील अशा बतेाने सादर करािते, याची दक्षता घ्यािी. तसेच विवहत 
कालािधीनंतर प्राप्त झालले ेअजग, अपणूग स्िरुपातील ि आिश्यक कागदपत्ांच्या प्रतीं सादर न केलले ेअजग आवण  
ई-मेल संदेशाव्दारे प्राप्त झालले े अजग कोणत्याही पवरन्स्थतीत विचारात घेतल े जाणार नाही. तसेच व्यक्तीश: 
स्ियंहस्ते कोणतेही अजग न्स्िकारल ेजाणार नाही, याची सिग उमेदिारांनी नोंद घ्यािी. तसचे विवहत कालािधीनंतर 
डाकव्दारे ककिा अन्य माध्यमामंाफग त प्राप्त झालले्या विलबंास सचंालनालय जबाबदार राहणार नाही.  
उपलब्ध पद संख्या 
अ.
क्र. 

        
               पदनाम 

प्रिगग वनहाय पदे  
एक ण 
पदे 

अन .
जाती 

अन . 
जमाती 

विजा 
(अ) 

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

विमाप्र इमाि ख ला 

१ 

सहायक रासायवनक 
विश्लरे्षक  
(गर्- ब)  

(मोबाईल फॉरेंन्न्सक 
सपोर्ग य वनर् करीता) 

6 3 1 1 2 1 1 9 21 45 

    
पात्ता :-  

1. ियोमयादा : वद.01.10.2017 रोजी ख ला प्रिगाच्या उमेदिारासंाठी 38 िरे्ष आवण मागासिगीय 
उमेदिारांसाठी 43 िरे्ष असले. 
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2. शैक्षवणक अहगता :-वद.01.10.2017 रोजी वकमान शैक्षवणक अहगता प्राप्त करणे आिश्यक आहे. 
 

सहायक रासायवनक विश्लरे्षक 
(गर्- ब) 

(मोबाईल फॉरेंन्न्सक सपोर्ग 
य वनर्करीता) 

विज्ञान शाखेतील रसायनशास्त्र ककिा जीिरसायनशास्त्र / न्यायसहायक 
विज्ञान या विर्षयाच्या कोणत्याही शाखेतील वकमान न्व्दतीय श्रेणीतील 

मान्यताप्राप्त विद्यापीठातील पदव्य त्तर पदिी. 

 
वनिड पध्दती :-               

1. लेखी परीक्षसेाठी उमेदिाराचंी संख्या मयादीत करण्यासाठी एकूण प्राप्त झालेल्या अजांच्या छाननीनंतर 
उमेदिारांचे वकमान शैक्षवणक अहगतेच्या परीक्षते संपादीत केलेल्या ग णित्तेन सार मंजूर प्रिगगवनहाय 
पदांच्या दहापर् याप्रमाणे चाळणी पध्दतीचा वनकर्ष राहील ि त्यान सार लेखी परीक्षसेाठी पात् 
उमेदिारांची यादी तयार करण्यात येईल.  

2. सदर पदासाठी वकमान आिश्यक शैक्षवणक अहगतेच्या परीक्षेत संपादीत केलेल्या ग णांच्या 50% ग ण (गे्रड 
असल्यास सरासरी प्रमाणे) + लेखी परीक्षेतील प्राप्त ग ण एकवत्त करून अंवतम वनिडयादी तयार 
करण्यात येईल. 

3. लेखी परीक्षा (50 ग णांची िस्त वनष्ट्ठ बह पयायी स्िरुपाची असेल ि त्यासाठी एक तासाचा िळे देण्यात 
येईल) (माध्यम इंग्रजी) 

4. लेखी पवरक्षेचा अभ्यासक्रम आिश्यक शैक्षवणक अहगतेच्या दजने सार राहील. 
 

5. लेखी परीक्षसेाठी पात् उमेदिारांची यादी ि परीक्षचेे िळेापत्क याबाबतच्या सूचना 
www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर िळेोिळेी प्रवसध्द करण्यात येईल. तसेच संबवंधत 
उमेदिारांना त्यानंी अजामध्ये नमूद केलले्या ई-मेल संदेशाव्दारे कळविण्यात येईल. तथावप, 
त्यासंदभात कोणताही स्ितंत् पत्व्यिहार केला जाणार नाही, याची सिग उमेदिारांनी नोंद घ्यािी. तरी 
िळेोिळेी संकेतस्थळािरील आवण ई-मेल संदेशािरील मावहती उपलब्ध करुन घेण्याची जबाबदारी 
ियैन्क्तक उमेदिारांची राहील. 

6. लेखी परीक्षसेाठी पात् ठरलेल्या उमेदिाराचंी परीक्षा म ंबई येथे घेण्यात येईल. तसचे सदर वनिडीसाठी 
कोणत्याही प्रकारची तोंडी म लाखत घेण्यात येणार नाही.                                                                            

7. भरण्यात येणारी एकूण पदसखं्या ि आरक्षण शासन वनणगयान सार देण्यात आलेली आहे. 
8. अंवतम वनिड यादीतील उमेदिारांची वनय क्ती फक्त महाराष्ट्रातील 36 वजल्हे ि 9 आय क्तालये या 

वठकाणी मोबाईल फॉरेन्न्सक सपोर्ग य वनर् व्हॅनिर प ढीलप्रमाणे करण्यात येईल. (चदं्रपरू, नागपरू शहर, 
अमरािती (ग्रा), औरंगाबाद शहर, उस्मानाबाद, नांदेड, नावशक शहर, प णे शहर, प णे (ग्रा),सोलापरू 
शहर, ठाणे(ग्रा), कोल्हापरू, अहमदनगर, जळगाि, वबड, नागपरू (ग्रा), बहृन्म बई (२), रायगड, ठाणे 
शहर, नंद रबार, सांगली, निी म ंबई, जालना, अकोला, गडवचरोली, रत्नावगरी, कसध द गग, नावशक 
(ग्रा),सातारा, सोलापरू (ग्रा), औरंगाबाद (ग्रा), लातरू, अमरािती शहर, िधा, गोंदीया, भंडारा, ध ळे, 
परभणी, कहगोली, िावशम, ब लढाणा, यितमाळ, पालघर, ठाणे शहर )  

9. कोणत्याही कारणास्ति इतर प्रयोगशाळेत वनय क्ती करण्यात येणार नाही, याची सिग उमेदिारांनी नोंद 
घ्यािी. 
 

पवरक्षा श ल्क:-वनरंक 
 

मावसक मानधन:-एकवत्त ठोक मानधन रु.21,000/- 
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महत्िाच्या विशेर्ष सूचना:- 
1. अजग सादर करतांना उमेदिारांनी अवलकडील फोर्ो ि मान्यताप्राप्त फोर्ो ओळखपत् तसेच शैक्षवणक 

पात्ता, राखीि प्रिगासाठी आिश्यक असलेली सिग प्रमाणपत्ांच्या प्रतीं ि अन भिासंदभांत आिश्यक 
प्रमाणपत्ांच्या प्रतीं, सक्षम प्रावधका-याने वदलेले रवहिासी प्रमाणपत् (Domicile Certificate) अजासोबत 
सादर करणे आिश्यक राहील. अन्यथा अजाचा विचार केला जाणार नाही, याची सिग उमेदिारांनी नोंद 
घ्यािी. अजाचा नम ना Annexure-I Download करुन खालील वठकाणी सिग संबवंधत प्रमाणपत्ांच्या 
स्ियंघोवर्षत केलेल्या छायांवकत प्रतींसह  वद.१६.10.2017 ते ३१.10.2017 या कालािधीत (शासकीय 
स ट्टीच े वदिस िगळून) प्राप्त होतील अशा बतेाने सादर करािते. अजामध्ये ई-मेल संदेश नमूद करणे 
बधंनकारक राहील. तसेच अजग सादर केलले्या वलफाफ्यािर जावहरात क्रमांक ि पदाचे नाि नमूद करणे 
अवनिायग राहील. 

 

            म ंबई : न्यायसहायक िजै्ञावनक प्रयोगशाळा सचंालनालय, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग,  हंस भ ग्रा 
मागग, विद्यानगरी, कावलना सांताक्र झ (पिूग) म ंबई- 400 098. दूरध्िनी क्र.022-26670755 
/ 4165 / 0965  

 

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

 

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

 

          औरंगाबाद : प्रादेवशक न्यायसहायक िजै्ञावनक प्रयोगशाळा, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, ज ना वनझाम 
बगंला, कॅन्र्ोनमेन्र्, औरंगाबाद-431002, दूरध्िनी क्र.0240-2370375.  

            
          नावशक : प्रादेवशक न्यायसहायक िजै्ञावनक प्रयोगशाळा, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, विद्य त भिन 

समोर, वकनारा अवभयंता 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 आय क्त कायालयाच्या मागे, चांद ररेल्ि े रोड अमरािती-
444606, दूरव्धनी क्र.0721-2552592/2692 

                             
 नांदेड : प्रादेवशक न्यायसहायक िजै्ञावनक प्रयोगशाळा, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, डॉ.शंकरराि 

चव्हाण शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय इमारत (ज नी), द सरा मजला, वजल्हावधकारी 
कायालय जिळ, िजीराबाद, नांदेड-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 कंत्ार्ी पध्दतीचा कालािधी वनय क्तीपासून 1 िर्षापेक्षा कमी राहील ि सदर उमेदिाराला कोणतीही 

पिूगसूचना न देता विवहत कालािधीनंतर त्यांची सेिा आपोआप संप ष्ट्र्ात येईल. कराराचा कालािधी संप ष्ट्र्ात 
येताच वनय क्ती संप ष्ट्र्ात येईल. 
 

3. सदर पदािरील वनय क्त्या हया वनव्िळ तात्प रत्या स्िरुपाच्या असनू मा.उच्च न्यायालय,म ंबई मधील वरर् 
यावचका क्र.85/2008 मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने वदलेल्या आदेशातील तरतूदीन सार करण्यात येतील.  
 
 



 
                            

4. वनिड झालेल्या उमेदिारांना संबवंधत पदािर वनय क्ती करण्यापिूी 100 रूपयांच्या बॉंड पेपरिर सात 
वदिसांच्या आत करारनामा करािा लागेल. सदर करारनामाचा नम ना वनिड झालेल्या उमेदिारांना देण्यात 
येईल. करारनामामधील अर्ी ि शती बधंनकारक राहतील. 
 

5. वनिड झालेल्या उमेदिारांची वनय क्ती ही वनव्िळ तात्प रत्या स्िरुपाची असून त्याचंे काम 
समाधानकारकवरत्या स रु राहील, या अर्ीच्या अधीन राहील.  काम समाधानकारकवरत्या पणूग न करीत 
असल्याच ेआढळून  आल्यास कोणतीही पिूगसूचना/कारण न देता संबवंधत उमेदिाराची वनय क्ती तात्काळ 
रद्द करण्यात येईल. 

 

6. प्रयोगशाळेच्या कोणत्याही व्यक्तीला ि इतर द स-या ससं्थेला अजग विकणे, न्स्िकारणे इत्यादींचा अवधकार 
वदलेला नाही याची कृपया सिांनी नोंद घ्यािी. 

 

7. प्रशासकीय ककिा अन्य कारणास्ति भरती प्रवक्रया कोणत्याही िळेेस ककिा कोणत्याही र्प्प्यािर स्थवगती / 
रदद करण्याचे अवधकार संचालक, न्यायसहायक िजै्ञावनक प्रयोगशाळा संचालनालय, म ंबई यांना राहतील. 

 

8. सेिायाजन कायालय/प्रकल्प अवधकारी यांच्याकडे नोंदणी केलेल्या उमेदिारांनीदेखील या जाहीरातीन सार 
अजासोबत आिश्यक त्या प्रमाणपत्ांच्या मूळ ि साक्षांवकत प्रतीसह अजग करणे आिश्यक आहे.                                                                                                

 

9. लेखी परीक्षेसाठी वनिड झालेल्या उमेदिारांनी ई-मेल संदेशाची प्रत, पोच पाितीची प्रत (असल्यास) ि 
ओळखीच्या प राव्यासाठी आधार काडग/पनॅ काडग/ वनिडणकू आयोगाच े ओळखपत्/ पासपोर्ग इ.सोबत 
आणणे बधंनकारक आहे. 

 
 

अर्ी ि शती:-  
1) वरक्त पदांच्या उपलब्धतेन सार आवण आिश्यकतेन सार सािधी करार पध्दतीिर ठोक मानधनािर 

नेमणकूा करण्यात येतील.  जाहीरातीमध्ये वदलेल्या पदाचंी सखं्या बदलण्यासापेक्ष आहे. 
 

2) अंवतम वनिडयादीतील उमेदिारांनी त्यांच्या नजीकच्या पवरक्षेत्ातील प्रयोगशाळेत स्ि:खचाने हजर 
राहून प्रवशक्षण घेणे बधंनकारक राहील त्यासाठी इतर कोणतेही भत्ते अन ज्ञये राहणार नाही. 
 

3) अजग विवहत नम न्यात सिग दृन्ष्ट्र्ने पणूग असािते. विवहत नम न्यामध्ये नसलेले ि अपणूग अजग विचारात 
घेतले जाणार नाहीत. 

 
 

4) पत् व्यिहाराचा पत्ता स स्पष्ट्र् ि पणूग असािा. 
 

5) वनिड झालेल्या उमेदिारानंा मोबाईल सपोर्ग य वनर् िर वनव्िळ तात्प रत्या तत्िािर 1 िर्षापेक्षा कमी 
कालािधी कवरता कंत्ार्ी पदधतीने ठोक मानधनािर नेमणकू करण्यात येईल. त्याव्यवतवरक्त 
कोणतेही भत्त ेवमळणार नाहीत. 

 

6) लेखी परीक्षसेाठी वनिड झालेल्या उमेदिारानंा परीक्षेच्या वठकाणी उपन्स्थत राहण्यासाठी प्रिासभत्ता 
अन ज्ञेय राहणार नाही. 

 

7) महाराष्ट्र राज्याच्या रवहिाशानंाच मागसिगीय प्रिगाचे फायदे अन ज्ञेय राहतील. 
 
 

8) सिग मागासिगीय उमेदिारानंी जाती प्रमाणपत् ि िधैता प्रमाणपत् वनय क्तीच्या िळेेस सादर कराि.े 
 

9) अन सूवचत जाती ि जमाती या प्रिगाच े उमेदिार िगळता इतर सिग मागासिगीय जसे विजा/भज, 
विमाप्र ि इमाि प्रिगातील उमेदिारांना प्रगत ि उन्नत गर्ात मोडत नसल्याबाबतच े(नॉन वक्रवमलेअर 
प्रमाणपत्) 2016-17 या आर्थथक िर्षाच ेप्रमाणपत् वनय क्तीच्या िळेेस सादर करणे आिश्यक राहील. 

 
 



 
 

10) वनिड झालेल्या उमेदिारांची पिूग चावरत् पडताळणी करण्यात येईल. 
 

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

 

12) वनिड प्रवक्रया स रू झाल्यानंतर ककिा वनय क्तीनंतर कोणत्याही क्षणी उमेदिाराने च कीची 
मावहती/प्रमाणपत्े/कागदपत् ेसादर केल्याच े ककिा कोणतीही मावहती दडिून ठेिल्याचे वनदशगनास 
आल्यास त्यांची उमेदिारी रददबातल करण्यात येईल. तसेच वनय क्ती झाली असल्यास कोणतीही 
पिूगसूचना न देता त्यांची वनय क्ती समाप्त करण्यात येऊन ग न्हा दाखल करण्यात येईल. 

 

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

                                                                                                              स्िाक्षरी/- 
           (डॉ, कृ.वि.क लकणी) 

                                                                            प्रभारी संचालक,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. 
  

                    Yours faithfully, 

 
 

          Signature of applicant with name 

Self-attested 

recent passport 

size photograph 

of the candidate  

  

       

√ 


