शासन सेवत
े नेमणूक करताना उमेदवाराचे चाररत्र्य
व

पूववचाररत्र्य

याचड

पळता णड

करायातातत

साक्ाांकनाचा सुधाररत नमुना रवरित करणेतातत.
मिाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन रवभाग,
शासन रनणवय क्रमाांक: चाररत्र्य-2117 /प्र.क्र.483/2017/16-अ
मांत्रालय, मुांतई-400 032
रदनाांक : 28 ऑगस्ट, 2017
सांदभव : 1) शासन पररपत्रक,राजकडय व सेवा रवभाग,क्रमाांक : 1724/3 रद. 20/10/1948
2) शासनपररपत्रक,साप्ररव क्रमाांक व्िडसडए-1060/ळड,रद.27/9/1960
3) शासन पररपत्रक,साप्ररव,क्रमाांक व्िडसडए 1068/ळड-1, रद. 10/5/1968
4) शासन रनणवय,साप्ररव क्र.व्िडसडए-1088/सड.आर.36/16 अ, रद.19/11/1990
5) शासन रनणवय क्र. चापअ 1008/ प्र.क्र. 214/08/16-अ, रद.9.1.2009
6) केंद्र शासन कार्ममक व प्ररशक्ण रवभागाचे कायालयडन ज्ञापन क्र. 18011/2(S) /2016
ESTT (B) रद. 30 जून 2016
प्रस्तावना :प्रचरलत पध्दतडनुसार शासन सेवत
े रनयुक्तड करायापूवी उमेदवाराांचे चाररत्र्य व पूवच
व ाररत्र्य याचड तपासणड
करुन ते सदोष नािड याचड खात्रड रवरवध प्रारधका-याांकळू न जसे पोरलस आयुक्त /रजल्िादां ळारधकारड/पोरलस अरधक्क
याांचे स्तरावरुन करायात येते.
2.

उमेदवाराांचे चाररत्र्य व पूवव चाररत्र्य पळता णड करायाच्या कायववािडमध्ये प्रशासकडय रवलांत टा ायासाठड

केंद्र शासनाने रदनाांक 30.6.2016 च्या कायालयडन ज्ञापनान्वये सूचना रनगवरमत करायात आल्या असून साक्ाांकन
नमुन्यामध्ये सुधारणा सुचरवलेलड आिे .

राज्य शासनाने सदर सुधारणाांचा अवलांत करावा, अशा केंद्र शासनाच्या

सूचना आिे त. त्यामु े चाररत्र्य व पूवच
व ाररत्र्य पळता णड प्ररकयेमध्ये रवलांत टा ायासाठड केंद्र शासनाच्या धतीवर
साक्ाांकन नमुन्यामध्ये सुधारणा करायाचड तात शासनाच्या रवचाराधडन िोतड.
शासन रनणवय :1. या शासन रनणवयायासोतत सुधाररत साक्ाांकन नमुना जोळायात येत असून उमेदवाराांनड रनवळ झाल्यानांतर
स्वयांसाक्ाांरकत साक्ाांकन नमुना सादर केल्यानांतर रनयुक्तड प्रारधका-यानड तात्पुरते रनयुक्तडपत्र रनगवरमत
करावे.
2. रनवळ यादड जारिर झाल्यानांतर सदर रनवळ यादड ज्या रदनाांकास सांतांधडत रनयुक्तड प्रारधकारड याांना प्राप्त
िोईल त्या रदनाांकापासून सांतांरधत रनयुक्तड प्रारधकारड याांनड कोणत्यािड पररस्स्ितडत सांतांरधत उमेदवाराांना
तडन मरिन्याच्या आत रनयुक्तड पत्र रनगवरमत करावे.
3. रनयुक्तड प्रारधका-याने शासन सेवत
े पात्र उमेदवाराांना रनयुक्तड दे तेवे ड उमेदवाराचे चाररत्र्य व
पूवच
व ाररत्र्य याांचड तपासणड ६ मरिन्याचे आत करणे आवश्यक आिे . रनयुक्तड पत्र दे ायापूवी सांतांरधत
पोरलस स्टे शनकळू न

चाररत्र्य व पूववचाररत्र्य याचा अिवाल प्राप्त करुन घेायाचड कायववािड सुरु

करावड.
4. उमेदवाराने सादर केलेलड मारितड असत्य आल्याचे आढ ू न आल्यास तात्पुरते रनयुक्तडपत्र रद्दतादल
करुन भारतडय दां ळसांरितेनुसार फौजदारड कारवाई तसेच शासन सेवत
े कायमस्वरुपड अपात्र
ठररवायात येईल, अशड अट रनयुक्तड प्रारधका-याांने तात्पुरत्या रनयुक्तडपत्रात रवरित करणे आवश्यक
रािडल.

शासन रनणवय क्रमाांकः चाररत्र्य-2117 /प्र.क्र.483/2017/16-अ
5. उमेदवाराचड रनयुक्तडपश्चात चाररत्र्य पळता णडताततचड कायववािड सिा मरिन्याचे आत करणे आवश्यक
आिे . चाररत्र्य व

पूववचाररत्र्य पळता णड अिवाल समाधानकारक असल्यास तात्पुरते रनयुक्तडपत्र

कायमस्वरुपड रनयुक्तडस पात्र ठरे ल.
6.

सुधाररत सूचनाांप्रमाणे चाररत्र्य व पूवव चाररत्र्य पळता णड अिवाल सांतांरधत पोरलस स्टे शनकळू न 3
मरिन्यात प्राप्त न झाल्यास रवरित कालावधडत उक्त अिवाल प्राप्त करुन घेायासाठड पोरलस
मिासांचालक याांना सदर प्रकरणड 3 मरिन्याच्या अवधडत प्रलांरतत कायववािड सांतांरधताांकळू न पूणव करुन
घेायातातत क रवायात यावे.

7. सुधाररत नमुन्यामध्ये उमेदवाराचा आधार काळव क्रमाांक, पॅन काळव क्रमाांक (Pan Card Number) तसेच
उमेदवाराच्या कुटु ां तातडल सदस्य परदे शात अध्ययन करडत असल्यास अिवा राित असल्यास
त्याताततचड मारितड समारवष्ट्ट करणे अरनवायव रािडल.
8. ज्या प्रकरणड रनयुक्तड प्रारधकारड याांचे मत असेल कड, उमेदवाराांचड रनयुक्तड सांवेदनरशल पदावर
करावयाचड आिे ककवा ज्या प्रकरणड सुररक्ततेच्या दृष्ट्टडकोनातून रनयुक्तडपूवव सखोल पळता णडचड
आवश्यकता आिे , अशा प्रकरणड चाररत्र्य पळता णड केल्यानांतरच रनयुक्तड दे ायात यावड. परां तू अशा
प्रकरणड सूट द्यावयाचड असल्यास सांतांरधत प्रशासकडय रवभागाांनड सांपूणव समिवनासि प्रस्ताव सादर
केल्यानांतर त्यातातत सामान्य प्रशासन रवभागाकळू न रवचार करायात येईल.
9. एखाद्या कारणामु े सिा मरिन्यापेक्ा जास्त कालावधड लागत असल्यास त्यातातत वरडष्ट्ठाांकळू न एक
मरिन्याचा कालावधड वाढवून घेणे आवश्यक रारिल. परां तु रवरित कालावधडत रनयुक्तड पश्चात चाररत्र्य
पळता णड करून घेायाचड जतातदारड सांतांरधत रनयुक्तड प्रारधकारड/रवभागप्रमुख व सांतांरधत उमेदवार
याांचड रािडल.
सवव मांत्रालयडन रवभागाांना रवनांतड करायात येते कड, त्याांनड वरडल सुधारणेनुसार तयार करायात
आलेला सुधाररत साक्ाांकन नमुना त्याांच्या अरधपत्याखालडल

कायालय प्रमुख / रवभाग प्रमुख याांच्या

रनदशवनास आणावा.
सदर शासन रनणवय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्ि ावर उपलब्ध करायात
आला असून त्याचा सांकेताक 201708281618342807 असा आिे . िा आदे श रळजडटल स्वाक्रडने साक्ाांरकत करुन
काढायात येत आिे .
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाांने ,

Tikaram Waman
Karpate

Digitally signed by Tikaram Waman Karpate
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General
Administration Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=c97a9d6b23c34fddbfe8f6f6189c08328de56af131faf7d6c0
a149c3a4cf1436, cn=Tikaram Waman Karpate
Date: 2017.08.28 16:13:36 +05'30'

( रट.वा.करपते )

उपसरचव,सामान्य प्रशासन रवभाग
प्ररत,
1. मा.रवरोधड पक्नेता, रवधानपररषद/रवधानसभा, मिाराष्ट्र रवधानमांळ

सरचवालय, मुांतई-३२,

2. सवव सन्माननडय रवधानपररषद/रवधानसभा व सांसद सदस्य, मिाराष्ट्र राज्य,
3. मा. राज्यपालाांचे सरचव, राजभवन, मलतार रिल, मुांतई -400 035,
4. मा. मुख्यमांत्र्याांचे सरचव,मांत्रालय, मुांतई - 400 032,
5. सवव मा. मांत्रड /मा. राज्यमांत्रड याांचे खाजगड सरचव, मांत्रालय, मुांतई - 400 032,
6. मा. मुख्य सरचव याांचे स्वडय सिायक, मांत्रालय, मुांतई -400 032,
7. शासनाचे सवव अपर मुख्य सरचव /प्रधान सरचव/सरचव, मांत्रालय, मुांतई - 400 032,
8. प्रधान सरचव,मिाराष्ट्र रवधानमांळ

सरचवालय (रवधानपररषद),रवधानभवन, मुांतई -400 032,
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9. प्रधान सरचव,मिाराष्ट्र रवधानमांळ

सरचवालय ( रवधानसभा), रवधानभवन, मुांतई -400 032,

10. सरचव, राज्य रनवळणूक आयोग, मुांतई -400 032,
11. सरचव, राज्य मारितड आयोग, मुांतई -400 032,
12. प्रतांधक, मा. उच्च न्यायालय, (मू

न्याय शाखा), मुांतई, औरां गाताद, नागपूर,

13. प्रतांधक, मा.उच्च न्यायालय, (अपडल शाखा), मुांतई, औरां गाताद, नागपूर,
14. प्रतांधक, मा.मिाराष्ट्र प्रशासकडय न्यायारधकरण, मुांतई, औरां गाताद, नागपूर,
15. प्रतांधक, मा. लोक आयुक्त व मा. उप लोक आयुक्त, मुांतई,
16. सरचव, मिाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांतई,
17. सरकारड वकडल, मा.उच्च न्यायालय, मू

शाखा व अपडल शाखा, मुांतई, औरां गाताद, नागपूर,

18. सरकारड वकडल, मिाराष्ट्र प्रशासकडय न्यायारधकरण, मुांतई, औरां गाताद, नागपूर,,
19. मिालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मिाराष्ट्र-1, मुांतई,
20. मिालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मिाराष्ट्र-2, नागपूर,
21. मिासांचालक, मारितड व जनसांपकव सांचालनालय, मुांतई - 400 032 (5 प्रतड),
त्याांना रवनांतड कड, प्रस्तुत शासन पररपत्रक सवव प्ररसध्दड माध्यमातून प्ररसध्द करायात यावे.
22. सवव रवभागडय आयुक्त/सवव रजल्िारधकारड, मिाराष्ट्र राज्य
23. सवव रवभागातडल उप सरचव (आस्िा), मांत्रालय, मुांतई -400 032,
24. सवव मिानगरपारलकाांचे आयुक्त,
25. सवव मुख्यारधकारड, नगरपररषदा/नगरपारलका,
26. सवव रजल्िा पररषदाांचे मुख्य कायवकारड अरधकारड,
27. राज्यातडल सवव मिामांळ े , मांळ े आरण साववजरनक उपक्रम याांचे व्यवस्िापकडय सांचालक,
28. रवधडमांळ

ग्रांिालय, रवधानभवन, मुांतई (10 प्रतड),

29. सवव मान्यताप्राप्त राजकडय पक्ाांचड मध्यवती कायालये (प्रत्येकड 5 प्रतड),
30. रनवळ नस्तड/काया. 16-अ, सामान्य प्रशासन रवभाग, मांत्रालय, मुांतई-400 032.
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साक्ाांकन नमुना /ATTESTATION FORM
अरलकळडल छायारचत्राचड प्रत 1

“ताकडद”

(५ सेंटडमडटर x ७ सेंटडमडटर)

या साक्ाांकन नमुन्यामध्ये खोटड मारितड रदल्यास

या

कोणतडिड वस्तुस्स्ितडरनदशवक

आकाराच्या

प्रतडवर

सिड

छायाांरकत
करुन

तड

मारितड दळवून ठे वल्यास

त्याला अपात्र ठररवायात येईल, आरण

जोळावड.

ककवा

कोणत्यािड राज्य

शासकडय सेवस
े ाठड कायम अपात्र ठरेल.
WARNING.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.
2

िा नमुना पूणव भरुन

सादर केल्यानांतर, जर उमेदवाराला

स्िानतध्द केले,अटक करायात आले, खटला चालरवायात
आला, िद्दपार करायात आले, दां ळासाठड रसध्दपराध ठरला,
मनाई केलड दोषमुक्त इ. केले तर िा तपशडल ज्याांना साक्ाांकन
नमुना अरलकळे च पाठरवायात आला िोता त्या प्रारधका-याला
तात्का

क रवला पारिजे, असे करायात कसूर केल्यास

वस्तुस्स्ितडरनदशवक मारितड दळवून ठे वल्याचे समजायात
येईल.
Affix signed Passport size

If detained , arrested prosecuted, bound down, fines
convicted, debarred, acquitted etc. subsequent to the
completion and submission of this form, the details should
be communicated, immediately, to the the authorities to
whom the Attestation Form has been sent early, failing
which it will be deemed to be a suppression of factual
information

(5 cmsx 7cms)
Approx copy
photograph

of

recent

3.

कोणत्यािड व्यक्तडने सेवम
े ध्ये असताना साक्ाांकन नमुन्यात
खोटड मारितड सादर केलड ककवा वास्तरवक मारितड दळवून
ठे वल्याचे रनदशवनास आले तर तड व्यक्तड रतचड सेवा समाप्त
करायास पात्र ठरेल.
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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 services would be liable to be
terminated.

1

पूणव नाव (ठ क अक्रात), टोपण नाव

आळनाव

नाव

(असल्यास) त्यासि (जर तुम्िड तुमच्या

Surname

Name

नावात ककवा आळनावामध्ये केव्िािड तदल
केला असल्यास

ककवा त्यातडल कािड

वग ले असल्यास कृपया तसे दशववावे.)
Name in full [in block capitals] with
aliases, if any [Please indicate if you
have added or dropped in any stage, any
part of your name or surname].
2

सध्याचा सांपूणव पत्ता (म्िणजेच गाव, ठाणे व
रजल्िा ककवा घर क्रमाांक,गल्लड /मागव/रस्ता
आरण शिर).
Present address in full [i.e. Village, Thana
and
District
or
House
Number,Lane/Street/ Road and Town].

पृष्ट्ठ 15 पैकड 5
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3

घरचा पुणव पत्ता (म्िणजेच गाव, ठाणे आरण

(क) रजल्िा ककवा घर क्रमाांक,गल्लड/मागव/रस्ता
आरण शिर आरण रजल्िा मुख्यालयाचे नाव).

[a] Home address in full [i.e. Village,
Thana and District or House Number,
Lane/ Street/Road and Town and name of
District Headquarters].

(ख)

मू चे पारकस्तान/ ताांग्लादे शचे ( फार पूवी
पूवव पारकस्तानचे ) ररिवासड असल्यास, त्या
दे शातडल पत्ता आरण भारतडय सांघराज्यामध्ये
स्िलाांतरडत झाल्याचा रदनाांक.

[b] If originally a resident of Pakistan/
Bangladesh (erstwhile East Pakistan) the
address in that country and the date of
migration to the Indian Union.

4

आधार काळव क्रमाांक ( उपलब्ध असल्यास)
Adhar Card No.(if available)

5

पॅन क्रमाांक(उपलब्ध असल्यास)
PAN NO. (if available)

6

राष्ट्रडयत्व
Nationality
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7

(अ) जन्मरदनाांक
a. Date of Birth

(त) सध्याचे वय
b. Present age

(क) मॅरडकमध्ये असतानाचे वय
c. Age at Matriculation
8

(अ) जन्मस्िान, ज्या रजल्िा आरण राज्यात
स्स्ित आिे तो रजल्िा व राज्य
[a] Place of birth,District and State in
which situated.
(त) तुमचा रजल्िा आरण राज्य
[b] District and State to which you belong
?
क) तुमच्या वरळलाांचा मु

रजल्िा व राज्य

c) District and State to which your father
originally belong ?
9

(अ) तुमचा धमव
a. Your Religion
(त)

तूम्िड अनुसूरचत जातड/अनुसूरचत

जमातड/ इतर मागासवगीय उमेदवार आिात
काय ? (असल्यास िोय/नािड.)
b. Are you a member of a scheduled
caste/scheduled Tribe /other Backward
Classes?
Answer Yes/No
पृष्ट्ठ 15 पैकड 7
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10

मागडल ५ वषात एकावे ड एक वषािू न अरधक का ापयंत ज्या रठकाणड तुम्िड रारिला असाल त्या
रठकाणाचा तपशडल . (रनवासाच्या कालावधडसि) परदे शात रारिले असल्यास, (पारकस्तानासि),
वयाच्या 21 वषव पूणव झाल्यानांतर ज्या रठकाणड एक वषािू न अरधक का पयंत रारिला असेल तर
त्या रठकाणाचा तपशडल द्यावा.
Particulars of places [with periods of residences] where you have resided for more than one
year at a time during the proceeding 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.

पासून

पयंत

From

To

सांपूणव

रनवासड

पत्ता

(म्िणजेच रजल्िा

मुख्यालयाचे

नाव

गाव,ठाणे व रजल्िा ककवा घर मागडल रक्यानात नमूद केलेले
क्रमाांक

गल्लड/रस्ता/मागव

आरण रठकाण

शिर)
Name of the District Head
Quarter of the place
mentioned in preceding
Column

Residential Address in full [i.e
Village, Thana and District or
House Number, Lane/ Street/
Road and Town].

11

नाव (पूणव

राष्ट्रडयत्व

नाव आरण

(जन्माने

टोपन नाव

ककवा

असल्यास

अरधवासाने)

त्यासि)
Name in
full &
aliases if
any

अ)

जन्मस्िान

व्यवसाय,

Place of
birth

नोकरड करडत
असल्यास त्याचे
पदनाम व
कायालयाचा

Nationality
( By birth &
or by
domicile)

पत्ता Occupation
if employed
give designation
& official
address

सध्याचा पत्र

कायमचा

व्यविाराचा

रनवासाचा

पत्ता (मागडल

पत्ता

पत्ता तदलेला

permanent
Home
address

असल्यास)
Present postal
address(if
dead vive last
address)

वळडल
पृष्ट्ठ 15 पैकड 8
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[a] Father
त) आई
[b] Mother

(क)
पतड/पत्नड
[c] Spouse

12

मुलगा/मुलगड तािेर दे शात रशक्णाकररता अिवा रािायास गेले असल्यास त्याताततचड मारितड
Information to be furnished with regard to sons and / or daughters in case they are studying/
living in a foreign country.

नाव

राष्ट्रडयत्व जन्माने

जन्मस्िान

अध्ययनासाठड /

मागडल स्तांभात

Name

ककवा अरधवासाने

place of birth

रनवासासाठड

उल्लेख केलेल्या

Nationality by
birth & or by
domicile

ज्या दे शात गेला
आिे तेिडल पूणव
पत्ता
Country in which
studying /living
with full address

पृष्ट्ठ 15 पैकड 9
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केव्िापासून रशक्ण
घेत आिात /
रािात आिात तो
रदनाांक
Date from which
studying/living in
the country
mentioned in the
previous column
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13

शैक्रणक अिवता, वयाच्या १५ व्या वषापासून शालेय आरण मिारवद्यालयडन रशक्णाचे वषव व रठकाण
यासि शैक्रणक अिवता दशववावड.
Educational Qualification showing places of education with years in Schools and colleges
since 15 years of age.
शा ा/मिारवद्यालयाचे

प्रवेशाचा रदनाांक

शा ा सोळल्याचा

परडक्ा उत्तडणव झाल्याचे

नाव व (पूणव पत्यासि)

Date of entering

रदनाांक

वषव

Date of leaving

Examination

Name of
School/College with
full address

passed

14

तुम्िड केंद्र ककवा राज्य शासन ककवा रनमशासकडय ककवा शासनवत रनयम ककवा स्वायत्त सांस्िा ककवा

(अ)

साववजरनक क्ेत्र उपक्रम ककवा खाजगड सांस्िा ककवा सांस्िा या अांतगवत पद धारण केले आिे काय ककवा

(a)

कोणत्यािड वे ड रनयुक्तड करायात आलड आिे काय? तसे असल्यास रनयुक्तडच्या रदनाांकासि सांपण
ू व
मारितड द्यावड.
Are you holding or have any time held an appointment under Central or State Government or a
semi Government or a quasi Government body or an autonomous body or a public sector
undertaking or a private firm or institution ? If so, give full particulars with date of employment up
to date
कालावधड Period
पासून

पयंत

धारण केलेले पद

From

To

(सेवायोजनाचड रवत्तलब्धड व

रनयोक्त्याचे पूणव

रनयोक्त्याचे पूणव

नाव व पत्ता

नाव व पत्ता

Full name &
address of
employer

Reasons for
leaving previous
service

स्वरूप)
Designation emoluments&
nature of employment

१4

जर यापूवीचड नोकरड भारत सरकार/राज्य शासन/ भारत सरकार ककवा राज्य शासन याांच्या

(त)

मालकडच्या ककवा रनयांत्रणाखालडल उपक्रम / स्वायत्त सांस्िा/ रवद्यापडठ, स्िारनकमांळ

याअांतगवत

असेल जर तुम्िड केंद्रडय नागरड सेवा (तात्पुरतड सेवा ) याच्या रनयम 1965 च्या रनयम 5 अन्वये एका
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मरिन्याचड नोटडस दे ऊन नोकरड सोळलड असेल तर तुमच्या रवरूध्द ककवा तशाच तत्सम रनयमान्वये
कोणतडिड रशस्तभांगाचड कायववािड करायात आलड असेल ककवा तुम्िड सेवा समाप्तडचड नोटडस रदलड
त्यावे े स ककवा त्यानांतरच्या रदनाांकास ककवा तुमचड सेवा प्रत्यक्ात समाप्त करायापूवी या तातड रवषयड
तुमचे स्पष्ट्टडकरण दे ायासाठड तोलावायात आले िोते का?

(b)

If the previous employment was under the Government of India/a State Government
/undertaking owned or controlled by the Government of India or a State Government/and
Autonomous body/University/Local body .

If you had left service on giving a months notice under Rule 5 of the Central Civil Services
(Temporary Service) Rules 1965,or any similar corressponding rules,were any disciplinary
proceedings framed against you or had you been called upon to explain your conduct in any
matter at the time you gave notice of termination of service or at a subsequent dates before your
service actually terminated?

खालडल रकान्यात िोय ककवा नािड स्पष्ट्ट नमुद करावे, कािडिड नमुद न केल्यास िोय असे समजून
रनयुक्तड आदे श रनगवरमत करायात येणार नािड.
15 (1)

अ

तुम्िाला आतापयंत कधडिड स्िानतध्द ठे वले िोते का?

िोय / नािड

a

Have you ever been kept under detention?

त

तुम्िाला आतापयंत कधडिड अटक करायात आले िोते का?

b

Have you ever been arrested?

क

तुमच्या रवरूध्द खटला दाखल करायात आला आिे का?

Yes/No

िोय / नािड
Yes/No

िोय / नािड

(म्िणजे कोणत्यािड न्यायालयात तुमच्या रवरूध्द फौजदारड
खटल्यातातत दोषारोप पत्र दाखल करायात आले िोते का?
c

Have you ever been prosecuted ?
Yes/No

ळ

िा साक्ाांकन नमुना भरतेवे ड कोणत्यािड न्यायालयात, आपल्या

िोय / नािड

रवरूध्द फौजदारड खटला प्रकरण प्रलांरतत आिे का?
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d

Is any criminal case pending against you in any court of Law
at the time or filing up this Attestation form?

Yes/No

इ

तुम्िाला न्यायालयाकळू न कोणत्यािड अपराधातददल आतापयंत

िोय / नािड

रसध्द अपराधड ठररवायात आले आिे का ?
e

Have you ever been
office?

convicted by a court of law for any

फ

कोणत्यािड शासन ककवा अन्य याअांतगवत कोणतेिड प्ररशक्ण /

Yes/No

िोय / नािड

सांस्िा याांनड कायवमुक्त केले / काढू न टाकले / काढले आिे का ?
f

Whether discharged/expelled /withdrawn from any training
institution under the Government or otherwise?

ज

तुम्िाला कोणत्यािड रवद्यापडठ /

कोणतेिड इतर शैक्रणक

Yes/No

िोय / नािड

प्रारधकरण / सांस्िा ,याांनड काढू न टाकले आिे का?
g

Have you ever been rusticated by any University or any
other educational authority / Institution ?

Yes/No

च

तुम्िाला कोणत्यािड लोकसेवा आयोग/ कमवचारड रनवळ आयोग

िोय / नािड

याांनड त्याांच्या कोणत्यािड परडक्ा / रनवळडसाठड कधड प्ररतरोरधत
/अनिव ठररवले आिे काय?

h

दोन

Have you ever been debarred / disqualified by any Public
Services Commission/staff Selection Commission for any of
its examination / selection?

Yes/No

वर नमूद केलेल्या प्रश्नापैकड जर कोणत्यािड एका प्रश्नाचे उत्तर ‘”िोय” असेल तर िा
साक्ाांकन नमुना भरतेवे ड सदर खटला/ अटक/ स्िानतध्दता/ दां ळ/ दोषरसध्दड/
रशक्ादे श/रशक्ा इत्यादड, आरण ककवा न्यायालय / रवद्यारपठ / शैक्रणक प्रारधकरण
इत्यादड रठकाणड प्रलांरतत असलेल्या प्रकरणाचे स्वरूप याांचा सांपण
ू व तपशडल द्यावा.
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If the answer to any of the above mentioned question is ‘Yes’ give full
perticulars of the case / arrest / detention/ fine / conviction/ sentence/ punishment
etc. and or the nature of the case pending in the Court / University / Educational
Authority etc., at the time of filling up this attestation form.

टडप

एक

NOTES

i

Please also see the ‘WARNING’ at the top of this Attestation Form

दोन

प्रत्येक प्रश्नाचे रवरनर्मदष्ट्ट उत्तर यिास्स्ितड िोय/नािड मध्ये दे ायात यावे .

ii

तसेच या साक्ाांकन नमुन्याच्या सुरूवातडस असलेला ‘ “इशारा” दे खडल कृपया पिावा.

Specific answers to each of the questions should be given by striking out' Yes' or'
No' as the case may be

16
तुमच्या रनवास भागातडल दोन जतातदार व्यक्तींचड 1) ------------नावे

ककवा तुम्िाला ओ खणा-या दोन सांदभी

व्यक्तींचड नाव:
16

2) -------------

Name of two responsible persons of your

1) -------------

locality
known.

2) -------------

or two references to whom you are
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शपिपत्र
मड असे प्रमारणत करतो/करते कड, माझड पूवग
व ामड रदलेलड मारितड िड अचूक आरण
माझ्या सांपूणव मारितडप्रमाणे व रवश्वासाप्रमाणे खरड आिे.
मड पूणवपणे जाणडवपूवक
व साांगतो / साांगते कड, िा नमुना भरताना खोटड मारितड
पुररवलड ककवा मित्वाचड मारितड दळवून ठे वलड तर या प्रारधकरणाला माझे रनयुक्तडपत्र रद्द
करायाचा पूणव अरधकार आिे, आरण त्याचा पररणाम म्िणून मड दे खडल फौजदारड / नागरड
/ वैध कारवाईस पात्र आिे.
शासना अांतगवत रनयुक्तड िोायासाठड माझ्या पात्रतेला िानड पोिोचेल अशा
पररस्स्ितडचड मला जाणडव नािड.
उमेदवाराचड सिड
रदनाांक
रठकाण
DECLARATION
I certify that the foregoing information is correct and complete to the best of
my knowledge and belief ,I am fully aware that by providing false information or
suppressing material information while filling this form, the authorities have full
right to terminate my appointment letter and I am also liable for appropriate
criminal/civil/legal action as a consequence.
I am not aware of any circumstances which might impair my fitness for
employment under Government.

Signature of the Candidate
Date -------------------Place --------------------
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शासन रनणवय क्रमाांकः चाररत्र्य-2117 /प्र.क्र.483/2017/16-अ

(कायालयाने भरावयाचे) TO BE FILLED BY THE OFFICE

1. रनयुक्तड प्रारधका-याचे नाव, पदनाम आरण सांपूणव पत्ता ------------------Name , Designation and full address of the appointment authority. ----------2. रवचारात घेतलेले उमेदवाराचे पद. -----------------------Post for which the candidate is being considered.

------------------
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