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- वेश माणप -
परीेचे नावं : राय सेवा पवू परीा 2022

बैठक मांक :- SL005390
उमेदवाराचे छायािच व

वारी

नोदंणी मांक :- 01504520222306220203581

उमेदवाराचे नावं :- Chinmayee Audumbar Talekar

उमेदवाराचे बदलेले
नाव (असयास):-

--

िजहा क द :- Solapur

परीेचे िठकाण :-
SANGAMESHWAR COLLEGE, SOLAPUR, SAAT
RASTA, SOLAPUR

परीेचा वार व
िदनांक

उपक द ावरील
उपिथती

परीा कातील
शेवटया

वेशाची वेळ

परीेचा य
कालावधी िवषय िवषयाचा

संकेतांक परीेचे वप

रिववार, 21
ऑगट, 2022 सकाळी 8.30 सकाळी 9.30 सकाळी 10.00 ते

12.00 पेपर 1 035 वतुिनठ
बहुपयायी

रिववार, 21
ऑगट, 2022 सकाळी 1.30 दुपारी 2.30 दुपारी 3.00 ते

5.00 पेपर 2 036 वतुिनठ
बहुपयायी

सहसिचव
महाराट  लोकसेवा आयोग

-: अयंत महवाचे :-

वेश माणपावरील उपरोत मजकूर उमेदवाराने काळजीपवूक तपासणे आवयक असनू यासंदभात काही अडचण/संिदधता असयास1.
परीेया िदनांकापवूी च आयोगाया कायालयाशी संपक  साधणे आवयक आहे.
मोबाईल फोन अथवा अय दरूसंचार साधने परीा उपक द ाया पिरसरात आणयास, बाळगयास अथवा याचा वापर करयास सत मनाई2.
आहे.

-: उमेदवारांना सचूना :-

परीा उपक द ावरील उपिथतीबाबत :-1.
1.1 परीा उपक द ावरील उपिथतीकरीता िनधािरत केलेया वेळेस उपिथत राहनू उपिथती नदिवणे अिनवाय आहे.
1.2 आयोगाया ऑनलाईन अज णालीया संकेतथळावन डाऊनलोड कन िंट केलेले मळू वपातील वेश माणप परीेया वेळी
सादर करणे अिनवाय आहे. अयथा परीेस वेश नाकारला जाईल.
1.3 उमेदवारांची तपासणी/झडती (Frisking), थमो  गनया सहायाने उमेदवारांया शारीिरक तापमानाची तपासणी (Thermal Screening),
लणे िदसनू येत असलेया उमेदवारांची वतं बैठक यवथा करणे, ओळख पडताळणी करणे, हजेरी नदिवणे, सचूना देणे इयादी
वपाया कायवाहीसाठी परीा उपक द ावर य परीा सु होयाया वेळेपवूी  िकमान दीड तास अगोदर उपिथत राहणे अिनवाय आहे.
1.4 परीेया िदवशी ऐनवेळी उदभव ूशकणाया अडचणी अथवा आंदोलने, मोच , वाहतकू समया, अितवृटी इयादी बाबी लात घेऊन,
िविहत वेळेया पुरेसे अगोदर संबंिधत परीा उपक द ावर उपिथत राहणे आवयक आहे.
1.5 परीा कामये शेवटया वेशासाठी िविहत केलेया वेळेनंतर कोणयाही पिरिथतीत उमेदवारांना वेश िदला जाणार नाही अथवा
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यासंदभात आयोगाची कोणयाही कारची जबाबदारी राहणार नाही.
1.6 परीा उपक द ाया आवारामये िम, नातेवाईक, पालक अथवा अय अनिधकृत यतीनंा कोणयाही पिरिथतीत वेश अनुेय नाही.
1.7 परीा उपक द ावर उपिथत राहयाकरीता उमेदवारांनी शयतो सावजिनक वाहतकू साधनांचा वापर करावा. खाजगी वाहनांया
पािकं गकरीता उपक द ावर कोणतीही यवथा करयात येणार नाही.
1.8 परीेवेळी म आिण/िकंवा मादक अमली पदाथाचें ाशन केलेले आढळयास उमेदवारांवर उिचत कायदेशीर कारवाई करयात येईल.
तसेच, अशा उमेदवारांवर आयोगाया वेछािधकारानुसार आयोगामाफ त आयोिजत सव परीा िनवडीकिरता ितरोिधत करयात येईल.
1.9 पडताळणी/तपासणी संदभातील कायवाही झायानंतर वत :या बैठक मांकावर जाऊन बसणे अिनवाय आहे.

ओळखीया पुरायाबाबत :-2.
2.1 परीेया वेळी ओळखीया पुरायासाठी खालीलपैकी कोणतेही एक मळू ओळखप सादर करणे अिनवाय आहे :-

(1) आधारकाड
(2) िनवडणकू आयोगाचे ओळखप
(3) पासपोट
(4) पॅनकाड
(5) माट काड कारचे ड ायिहंग लायसस

2.2 परीेया वेळी वेश माणप आिण/अथवा वर नमदू पाच वैध (Valid) ओळखपांपैकी िकमान कोणतेही एक मळू ओळखप व याची
सुपट छायांिकत त सादर न केयास परीेस वेश नाकारयात येईल.
2.3 मळू ओळखपाया पुरायाऐवजी केवळ याया छायांिकत ती अथवा कलर झेरॉस अथवा अय कोणयाही कारचा ओळखीचा
पुरावा सादर केयास तो ग ाहय धरला जाणार नाही व उमेदवारास परीेस वेश नाकारयात येईल.
2.4 उमेदवाराचे छायािच व इतर मजकूर सुपटपणे िदसेल अशी मळू ओळखपाची छायांिकत त येक पेपरयावेळी वतंपणे सादर
करणे अिनवाय आहे.
2.5 भारतीय िविशट ओळख ािधकरण (UIDAI) या संकेतथळावन डाऊनलोड केलेले ई-आधार सादर करणाया उमेदवारांया बाबतीत
ई-आधार वर उमेदवाराचे नाव, पा, िलंग, फोटो, जमिदनांक या तपशीलासह आधार िनिमतीचा िदनांक (Date of Aadhaar generation) व
आधार डाऊनलोड केयाचा िदनांक असयासच तसेच सुपट फोटोसह रंगीत िंट मये आधार डाऊनलोड केले असयासच ई-आधार वैध
मानयात येईल.
2.6 नावामये बदल केलेला असयास िववाह िनबंधक यांनी िदलेला दाखला (िववाहीत ियांया बाबतीत), नावात बदल झायासंबंधी
अिधसिूचत केलेले राजप िकंवा राजपित अिधकारी यांयाकडून नावात बदल झायासंबंधीचा दाखला व याची छायांिकत त परीेया
वेळी सादर करणे आवयक आहे.

सोबत आणयास/बाळगयास परवानगी असलेले सािहय :-3.
3.1 परीा कामये फत खालील सािहय घेऊन जायास परवानगी राहील :-

(1) आयोगाया ऑनलाईन अज णालीया संकेतथळावन डाऊनलोड कन िंट केलेले सुपट वपातील वेश माणप
(2) काया शाईचे बॉल पॉट पेन
(3) मळू वैध ओळखप
(4) मळू वैध ओळखपाची सुपट छायांिकत त
(5) मुखपट व हातमोजे
(6) फेस िशड
(7) हंॅड सॅिनटायझरची िपशवी/बॉटल (पारदशक)

3.2 लेखिनकाची मदत घेयाची आिण/अथवा भरपाई वेळेची परवानगी देयात आलेया िदयांग उमेदवारांना आयोगाया संकेतथळावर
िस करयात आलेया ‘िदयांग उमेदवारांना मागदशक सचूनां’ मये नमदू केयानुसार आवयक माणपे/कागदपे परीा कामये
नेयास परवानगी राहील. तथािप, आवयक कागदपांयितिरत इतर कोणतीही कागदपे परीा कामये घेऊन गेयास आयोगाया
सचूनांचे उलंघन समजनू संबंिधतांवर िनयमानुसार कारवाई करयात येईल.
3.3 परवानगी नसलेले अय कोणतेही सािहय (पाऊच, पस, बॅज, नोट्स, पुतक, लेखन पॅड इयादी) परीा कामये नेयास सत मनाई
आहे.
3.4 माट वॉच, िडिजटल वॉच, मायोफोन, मोबाईल दरूवनी, कॅमेरा अंतभूत असलेली कोणयाही कारची साधने, िसमकाड, ल ूटूथ,
दरूसंचार साधने हणनू वापरयायोय कोणतीही वत,ू इलेट ॉिनक उपकरणे, पिरगणक (Calculator) इयादी परीा उपक द ाया पिरसरात
तसेच परीा कात आणयास, वत :जवळ बाळगयास, याचा वापर करयास अथवा याया वापरासाठी इतरांची मदत घेयास सत
मनाई आहे
3.5 आयोगाने परवानगी नाकारलेले कोणयाही कारचे अनिधकृत साधन/सािहय परीेया वेळी संबंिधत परीा उपक द ाया मुय
वेशारावरच ठेवावे लागेल. अशा साधन/सािहयाया सुरिततेची जबाबदारी संबंिधत उमेदवाराची राहील. यासंदभातील कोणयाही
कारया नुकसानीस आयोग, िजहा शासन िकंवा शाळा/ महािवालय यवथापन जबाबदार राहणार नाही.

वतुिनठ बहुपयायी पेपरया नपुितका/उरपिकेबाबत :-4.
4.1 परीेया वेळी हजेरीपट तसेच उरपिकेवरील नदी काळजीपवूक भरायात. हजेरीपटावर िविहत जागेत उरपिकेचा व
नपुितकेचा छापील अनुमांक िलहनू संपणू वारी करणे अिनवाय आहे.
4.2 परीेस अज सादर करताना केलेली वारी, य परीेया वेळी उरपिका तसेच हजेरीपटावर केलेली वारी एकच असणे व ती
भिवयातील कोणयाही टयावरील पडताळणीया वेळी एकमेकांशी उमेदवाराया दैनंिदन वापरातील वारीशी तंतोतंत जुळणे आवयक
आहे
4.3 उरपिकेवर नपुितका मांक व संच मांक इयादी मािहती िलहनू झायावर नपुितका बदलनू िदली जाणार नाही. तसेच या
संदभात परीेनंतर आलेया तारी िवचारात घेतया जाणार नाहीत.
4.4 नपुितकेत काही ुटी आढळयास संबंिधत समवेक, पयवेक अथवा परीा उपक द मुख यांयाकडे िवचारणा अथवा चचा क नये.
नपुितकेमधील ुटीसंंदभात लेखी िनवेदन सहसिचव व परीा िनयंक, महाराट  लोकसेवा आयोग, मुय कायालय, 8 वा मजला कुपरेज
टेिलफोन िनगम इमारत, महषी  कव  माग, कुपरेज, मंुबई- 400021 यांयाकडे संपणू तपशीलासह परीेया िदनांकापासनू आठ िदवसांया आत
सादर करावे.
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4.5 नपुितकेया मुख पृठावर इंग जी आार (A,B,C,D) हे संच मांक दशिवते. नपुितकेवरील सदर संच मांक उरपिकेवर
अचकूपणे नमदू करणे व संबंिधत वतुळ छायांिकत करणे आवयक आहे.
4.6 नपुितकेचा संच मांक उरपिकेवर अचकूपणे न नदिवयास शूय गुण देयात येतात. नपुितकेचा संच मांक उरपिकेवर
िविहत िठकाणी नमदू करयामये ुटी रािहयास याची संपणू जबाबदारी उमेदवाराची राहील. तसेच, या संदभातील कोणयाही
पयवहाराची दखल घेतली जाणार नाही.
4.7 उरपिकेमये िविहत केलेया िठकाणीच आपली उरे नमदू करावीत. नपुितकेवर वा अय िठकाणी उरे िलिहयास आयोगाया
सचूनांचे उलंघन केले आहे, असे समजनू कारवाई करयात येईल.
4.8 परीा सु झायानंतर ते परीा कालावधी संपेपयंत कोणयाही उमेदवारास कोणयाही कारणासाठी परीा काबाहेर जायाची
परवानगी िदली जाणार नाही.
4.9 उरपिका िकंवा नपुितका परीा कालावधीत परीा काबाहेर घेऊन जाता येणार नाही. तसेच, परीेया कालावधीत संपणू
उरपिका आिण परीेचा कालावधी संपयानंतर मळू उरपिकेचा भाग-1 परीा काबाहेर घेऊन जायास सत मनाई आहे.

उरपिकेवर नदिवलेया उरांची संया नमदू करयासंदभात उमेदवारांना िवशेष सचूना :-5.
5.1 परीा कालावधी संपयानंतर उमेदवाराने सोडिवलेया नांची, (नदिवलेया उरांची) संया अचकूपणे उरपिकेवर िविहत िठकाणी
नमदू करणे आवयक आहे. याकरीता उमेदवारास परीेचा य कालावधी संपयानंतर दोन िमिनटे अितिरत वेळ देयात येईल.
5.2 परीेया य वेळेनंतरया दोन िमिनटांया अितिरत कालावधीमये उमेदवाराने सोडिवलेया नांची, (नदिवलेया उरांची)
संया मोजनू अचकूपणे िविहत िठकाणी नमदू करणे आवयक आहे. यािशवाय अय कोणतीही कृती या अितिरत वेळेमये करता येणार
नाही.
5.3 उमेदवारांना सोडिवलेया नांची, (नदिवलेया उरांची) संया नमदू करयाकरीता परीेचा य कालावधी संपयानंतर दोन
िमिनटांपेा अिधक वेळ िमळणार नाही.

कोिहड-19 िवषाणूया ादुभावाया पावभमूीया अनुषंगाने सचूना :-6.
6.1 संपणू परीा कालावधीमये उमेदवाराने वत :चा मुखपट (Mask) पिरधान करणे तसेच वछता (Cleanliness) तसेच आरोयास िहतावह
(Hygienic) वातावरण राखयासाठी हात सतत सॅिनटाईझ करणे िहताचे राहील.
6.2 कोिहड-19 सदॄय लणे जसे की ताप, सदी , खोकला इयादी िदसनू येत असयास संबिधत परीा उपक द ावरील पयवेकीय अिधकारी
/कमचारी यांना आगाऊ कळवावे.
6.3 उमेदवारांनी “आरोय सेत”ू ॲप डाऊनलोड करणे व याारे वयंमुयांकन करणे, उमेदवाराया िहताचे राहील.
6.4 उमेदवाराने वत :चा जेवणाचा डबा/अपोपहार व पायाची बाटली सोबत आणणे, उमेदवाराया िहताचे राहील.
6.5 परीा कात एकमेकांचे पेन, िलखाण सािहय इयादी वापरयास उमेदवारांना सत मनाई आहे.
6.6 ितबंिधत ेामधील परीा उपक द ावरील उमेदवारांची बैठक यवथा ऐनवेळी इतर परीा उपक द ावर करयात आयास यासंदभात
आयेागाया संकेतथळावर सचूना िसद करयात येईल. तसेच संबिधत उमेदवाराला याया आयोगाकडील नदणी मांकावर
लघुसंदेशाारे कळिवयाची यवथा करयात येईल.
6.7 वापरलेले िटयु पेपर, मुखपट, हातमोजे, सॅिनटाईझर पाऊच, इयादी वत ूपरीा उपक द ावरील फत आछािदत कंुडीमये (Dust Bin)
टाकायात.
6.8 कोिहड-19 िवषाणूया ादुभावाया अनुषंगाने क द  व राय शासन तसेच थािनक ािधकरणाकडून वेळोवळी जारी करयात आलेया
सव सचूना/आदेश यांचे काटेकोरपणे पालन करावे.
6.9 संबंिधत पयवेकीय अिधकारी/कमचारी यांया सचूनेनुसार पडताळणीकरीता उमेदवारास चेहयावरील मुखपट काढणे अिनवाय राहील.

सवसाधारण सचूना :-7.
7.1 तुत वेश माणप परीेया वेशासाठी िनगिमत करयात आले असनू परीेस वेश िदला, हणनू आयोगाने उमेदवारी वीकारली,
असा अथ होत नाही. उमेदवार कोणयाही टयावर अपा असयाचे आढळून आयास याची उमेदवारी र करयात येईल.
7.2 वेश माणपाया सुरिततेची संपणू जबाबदारी संबंिधत उमेदवारावरच राहील. अय यतीकडून कोणयाही कारणाकरीता सदर
वेश माणपाचा दुपयोग केला गेला, तर या यतीकडून मदत घेतली नसयाचे िसद करयाची जबाबदारी उमेदवारावर राहील.
7.3 आयोगाया संकेतथळावरील "उमेदवारांना सवसाधारण सचूना" या िवभागामये उपलध कन देयात आलेया सव तरतुदी
काळजीपवूक वाचनू यांचे कटााने अनुपालन करावे.
7.4 वेश माणपावर तसेच परीेयावेळी पुरिवयात येणाया उरपिकेवर व नपुितकेवर िदलेया सचूना अयंत काळजीपवूक
वाचनू यांचे अनुपालन करावे.
7.5 आयोगाया परवानगीिशवाय कोणयाही पिरिथतीत लेखिनकाची मदत व/िकंवा भरपाई वेळ घेता येणार नाही.
7.6 परीा उपक द मुख, पयवेक, समवेक आदीकंडून तसेच आयोगाकडून वेळोवेळी देयात येणाया सचूनांचे पालन करणे आवयक
राहील.
7.7 परीेसंदभात आयोगाकडून वेळोवेळी देयात येणाया सचूनांबाबत आयोगाया www.mpsc.gov.in या संकेतथळाचे अवलोकन करणे,
उमेदवाराया िहताचे राहील.

परीेनंतर :-8.
8.1 परीा कालावधी संपयानंतर मळू उरपिका लगेचच समवेकांया तायात ायात. तसेच सव उमेदवारांया मळू उरपिका
समवेकाकडे जमा होवनू याचा िहशोब लागेपयंत कोणयाही उमेदवारास परीा काबाहेर जायाची परवानगी नाही.
8.2 समवेकाया परवानगीिशवाय उमेदवाराला वत :चे आसन सोडता येणार नाही.
8.3 परीेनंतर मळू उरपिका समवेकाकडे जमा न करताच परीा काबाहेर घेऊन गेयास अशी कृती आयोगाया सचूनांचे उलंघन
समजनू आयोगाया वेछािधकारानुसार कडक कारवाई करयात येईल.
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- वेश माणप -
परीेचे नावं : महाराट  गट-क सेवा संयुत पवू परीा - 2022

बैठक मांक :- PN078472
उमेदवाराचे छायािच व

वारी

नोदंणी मांक :- 00207720221908220114835

उमेदवाराचे नावं :- NAROLE KIRAN NAGANATH

उमेदवाराचे बदलेले
नाव (असयास):-

--

िजहा क द :- Pune

परीेचे िठकाण :-
PIMPRI CHINCHWAD EDUCATON TRUST`S PIMPRI
CHINCHWAD COLLEGE OF ENGINEERING, SECTOR
NO. 26, PRADHIKARAN, NIGADI, PUNE 411044

परीेचा वार व
िदनांक

उपक द ावरील
उपिथती

परीा कातील
शेवटया

वेशाची वेळ

परीेचा य
कालावधी िवषय िवषयाचा

संकेतांक परीेचे वप

शिनवार, 05
नोहबर, 2022 सकाळी 9.30 सकाळी 10.30 सकाळी 11.00 ते

12.00

सामाय
मता
चाचणी

012 वतुिनठ
बहुपयायी

सहसिचव
महाराट  लोकसेवा आयोग

-: अयंत महवाचे :-

वेश माणपावरील उपरोत मजकूर उमेदवाराने काळजीपवूक तपासणे आवयक असनू यासंदभात काही अडचण/संिदधता असयास1.
परीेया िदनांकापवूी च आयोगाया कायालयाशी संपक  साधणे आवयक आहे.
मोबाईल फोन अथवा अय दरूसंचार साधने परीा उपक द ाया पिरसरात आणयास, बाळगयास अथवा याचा वापर करयास सत मनाई2.
आहे.

-: उमेदवारांना सचूना :-

परीा उपक द ावरील उपिथतीबाबत :-1.
1.1 परीा उपक द ावरील उपिथतीकरीता िनधािरत केलेया वेळेस उपिथत राहनू उपिथती नदिवणे अिनवाय आहे.
1.2 आयोगाया ऑनलाईन अज णालीया संकेतथळावन डाऊनलोड कन िंट केलेले मळू वपातील वेश माणप परीेया वेळी
सादर करणे अिनवाय आहे. अयथा परीेस वेश नाकारला जाईल.
1.3 उमेदवारांची तपासणी/झडती (Frisking), थमो  गनया सहायाने उमेदवारांया शारीिरक तापमानाची तपासणी (Thermal Screening),
लणे िदसनू येत असलेया उमेदवारांची वतं बैठक यवथा करणे, ओळख पडताळणी करणे, हजेरी नदिवणे, सचूना देणे इयादी
वपाया कायवाहीसाठी परीा उपक द ावर य परीा सु होयाया वेळेपवूी  िकमान दीड तास अगोदर उपिथत राहणे अिनवाय आहे.
1.4 परीेया िदवशी ऐनवेळी उदभव ूशकणाया अडचणी अथवा आंदोलने, मोच , वाहतकू समया, अितवृटी इयादी बाबी लात घेऊन,
िविहत वेळेया पुरेसे अगोदर संबंिधत परीा उपक द ावर उपिथत राहणे आवयक आहे.
1.5 परीा कामये शेवटया वेशासाठी िविहत केलेया वेळेनंतर कोणयाही पिरिथतीत उमेदवारांना वेश िदला जाणार नाही अथवा
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यासंदभात आयोगाची कोणयाही कारची जबाबदारी राहणार नाही.
1.6 परीा उपक द ाया आवारामये िम, नातेवाईक, पालक अथवा अय अनिधकृत यतीनंा कोणयाही पिरिथतीत वेश अनुेय नाही.
1.7 परीा उपक द ावर उपिथत राहयाकरीता उमेदवारांनी शयतो सावजिनक वाहतकू साधनांचा वापर करावा. खाजगी वाहनांया
पािकं गकरीता उपक द ावर कोणतीही यवथा करयात येणार नाही.
1.8 परीेवेळी म आिण/िकंवा मादक अमली पदाथाचें ाशन केलेले आढळयास उमेदवारांवर उिचत कायदेशीर कारवाई करयात येईल.
तसेच, अशा उमेदवारांवर आयोगाया वेछािधकारानुसार आयोगामाफ त आयोिजत सव परीा िनवडीकिरता ितरोिधत करयात येईल.
1.9 पडताळणी/तपासणी संदभातील कायवाही झायानंतर वत :या बैठक मांकावर जाऊन बसणे अिनवाय आहे. पडताळणी/तपासणीनंतर
उमेदवार वत :या बैठक मांकायितिरत अय िठकाणी आढळून आयास आयोगाया सचूनांचे उलंघन समजनू उमेदवारी र करयासह
आयोगाया वेछािधकारानुसार उिचत कारवाई करयात येईल.

ओळखीया पुरायाबाबत :-2.
2.1 परीेया वेळी ओळखीया पुरायासाठी खालीलपैकी कोणतेही एक मळू ओळखप सादर करणे अिनवाय आहे :-

(1) आधारकाड
(2) िनवडणकू आयोगाचे ओळखप
(3) पासपोट
(4) पॅनकाड
(5) माट काड कारचे ड ायिहंग लायसस

2.2 परीेया वेळी वेश माणप आिण/अथवा वर नमदू पाच वैध (Valid) ओळखपांपैकी िकमान कोणतेही एक मळू ओळखप व याची
सुपट छायांिकत त सादर न केयास परीेस वेश नाकारयात येईल.
2.3 मळू ओळखपाया पुरायाऐवजी केवळ याया छायांिकत ती अथवा कलर झेरॉस अथवा अय कोणयाही कारचा ओळखीचा
पुरावा सादर केयास तो ग ाहय धरला जाणार नाही व उमेदवारास परीेस वेश नाकारयात येईल.
2.4 उमेदवाराचे छायािच व इतर मजकूर सुपटपणे िदसेल अशी मळू ओळखपाची छायांिकत त येक पेपरयावेळी वतंपणे सादर
करणे अिनवाय आहे.
2.5 भारतीय िविशट ओळख ािधकरण (UIDAI) या संकेतथळावन डाऊनलोड केलेले ई-आधार सादर करणाया उमेदवारांया बाबतीत
ई-आधार वर उमेदवाराचे नाव, पा, िलंग, फोटो, जमिदनांक या तपशीलासह आधार िनिमतीचा िदनांक (Date of Aadhaar generation) व
आधार डाऊनलोड केयाचा िदनांक असयासच तसेच सुपट फोटोसह रंगीत िंट मये आधार डाऊनलोड केले असयासच ई-आधार वैध
मानयात येईल.
2.6 नावामये बदल केलेला असयास िववाह िनबंधक यांनी िदलेला दाखला (िववाहीत ियांया बाबतीत), नावात बदल झायासंबंधी
अिधसिूचत केलेले राजप िकंवा राजपित अिधकारी यांयाकडून नावात बदल झायासंबंधीचा दाखला व याची छायांिकत त परीेया
वेळी सादर करणे आवयक आहे.

सोबत आणयास/बाळगयास परवानगी असलेले सािहय :-3.
3.1 परीा कामये फत खालील सािहय घेऊन जायास परवानगी राहील :-

(1) आयोगाया ऑनलाईन अज णालीया संकेतथळावन डाऊनलोड कन िंट केलेले सुपट वपातील वेश माणप
(2) काया शाईचे बॉल पॉट पेन
(3) मळू वैध ओळखप
(4) मळू वैध ओळखपाची सुपट छायांिकत त
(5) मुखपट व हातमोजे
(6) फेस िशड
(7) हंॅड सॅिनटायझरची िपशवी/बॉटल (पारदशक)

3.2 लेखिनकाची मदत घेयाची आिण/अथवा भरपाई वेळेची परवानगी देयात आलेया िदयांग उमेदवारांना आयोगाया संकेतथळावर
िस करयात आलेया ‘िदयांग उमेदवारांना मागदशक सचूनां’ मये नमदू केयानुसार आवयक माणपे/कागदपे परीा कामये
नेयास परवानगी राहील. तथािप, आवयक कागदपांयितिरत इतर कोणतीही कागदपे परीा कामये घेऊन गेयास आयोगाया
सचूनांचे उलंघन समजनू संबंिधतांवर िनयमानुसार कारवाई करयात येईल.
3.3 परवानगी नसलेले अय कोणतेही सािहय (पाऊच, पस, बॅज, नोट्स, पुतक, लेखन पॅड इयादी) परीा कामये नेयास सत मनाई
आहे.
3.4 माट वॉच, िडिजटल वॉच, मायोफोन, मोबाईल दरूवनी, कॅमेरा अंतभूत असलेली कोणयाही कारची साधने, िसमकाड, ल ूटूथ,
दरूसंचार साधने हणनू वापरयायोय कोणतीही वत,ू इलेट ॉिनक उपकरणे, पिरगणक (Calculator) इयादी परीा उपक द ाया पिरसरात
तसेच परीा कात आणयास, वत :जवळ बाळगयास, याचा वापर करयास अथवा याया वापरासाठी इतरांची मदत घेयास सत
मनाई आहे
3.5 आयोगाने परवानगी नाकारलेले कोणयाही कारचे अनिधकृत साधन/सािहय परीेया वेळी संबंिधत परीा उपक द ाया मुय
वेशारावरच ठेवावे लागेल. अशा साधन/सािहयाया सुरिततेची जबाबदारी संबंिधत उमेदवाराची राहील. यासंदभातील कोणयाही
कारया नुकसानीस आयोग, िजहा शासन िकंवा शाळा/ महािवालय यवथापन जबाबदार राहणार नाही.

वतुिनठ बहुपयायी पेपरया नपुितका/उरपिकेबाबत :-4.
4.1 परीेया वेळी हजेरीपट तसेच उरपिकेवरील नदी काळजीपवूक भरायात. हजेरीपटावर िविहत जागेत उरपिकेचा व
नपुितकेचा छापील अनुमांक िलहनू संपणू वारी करणे अिनवाय आहे.
4.2 परीेस अज सादर करताना केलेली वारी, य परीेया वेळी उरपिका तसेच हजेरीपटावर केलेली वारी एकच असणे व ती
भिवयातील कोणयाही टयावरील पडताळणीया वेळी एकमेकांशी उमेदवाराया दैनंिदन वापरातील वारीशी तंतोतंत जुळणे आवयक
आहे
4.3 उरपिकेवर नपुितका मांक व संच मांक इयादी मािहती िलहनू झायावर नपुितका बदलनू िदली जाणार नाही. तसेच या
संदभात परीेनंतर आलेया तारी िवचारात घेतया जाणार नाहीत.
4.4 नपुितकेत काही ुटी आढळयास संबंिधत समवेक, पयवेक अथवा परीा उपक द मुख यांयाकडे िवचारणा अथवा चचा क नये.
नपुितकेमधील ुटीसंंदभात लेखी िनवेदन सहसिचव व परीा िनयंक, महाराट  लोकसेवा आयोग, मुय कायालय, 8 वा मजला कुपरेज
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टेिलफोन िनगम इमारत, महषी  कव  माग, कुपरेज, मंुबई- 400021 यांयाकडे संपणू तपशीलासह परीेया िदनांकापासनू आठ िदवसांया आत
सादर करावे.
4.5 नपुितकेया मुख पृठावर इंग जी आार (A,B,C,D) हे संच मांक दशिवते. नपुितकेवरील सदर संच मांक उरपिकेवर
अचकूपणे नमदू करणे व संबंिधत वतुळ छायांिकत करणे आवयक आहे.
4.6 नपुितकेचा संच मांक उरपिकेवर अचकूपणे न नदिवयास शूय गुण देयात येतात. नपुितकेचा संच मांक उरपिकेवर
िविहत िठकाणी नमदू करयामये ुटी रािहयास याची संपणू जबाबदारी उमेदवाराची राहील. तसेच, या संदभातील कोणयाही
पयवहाराची दखल घेतली जाणार नाही.
4.7 उरपिकेमये िविहत केलेया िठकाणीच आपली उरे नमदू करावीत. नपुितकेवर वा अय िठकाणी उरे िलिहयास आयोगाया
सचूनांचे उलंघन केले आहे, असे समजनू कारवाई करयात येईल.
4.8 परीा सु झायानंतर ते परीा कालावधी संपेपयंत कोणयाही उमेदवारास कोणयाही कारणासाठी परीा काबाहेर जायाची
परवानगी िदली जाणार नाही.
4.9 उरपिका िकंवा नपुितका परीा कालावधीत परीा काबाहेर घेऊन जाता येणार नाही. तसेच, परीेया कालावधीत संपणू
उरपिका आिण परीेचा कालावधी संपयानंतर मळू उरपिकेचा भाग-1 परीा काबाहेर घेऊन जायास सत मनाई आहे.

उरपिकेवर नदिवलेया उरांची संया नमदू करयासंदभात उमेदवारांना िवशेष सचूना :-5.
5.1 परीा कालावधी संपयानंतर उमेदवाराने सोडिवलेया नांची, (नदिवलेया उरांची) संया अचकूपणे उरपिकेवर िविहत िठकाणी
नमदू करणे आवयक आहे. याकरीता उमेदवारास परीेचा य कालावधी संपयानंतर दोन िमिनटे अितिरत वेळ देयात येईल.
5.2 परीेया य वेळेनंतरया दोन िमिनटांया अितिरत कालावधीमये उमेदवाराने सोडिवलेया नांची, (नदिवलेया उरांची)
संया मोजनू अचकूपणे िविहत िठकाणी नमदू करणे आवयक आहे. यािशवाय अय कोणतीही कृती या अितिरत वेळेमये करता येणार
नाही.
5.3 उमेदवारांना सोडिवलेया नांची, (नदिवलेया उरांची) संया नमदू करयाकरीता परीेचा य कालावधी संपयानंतर दोन
िमिनटांपेा अिधक वेळ िमळणार नाही.

कोिहड-19 िवषाणूया ादुभावाया पावभमूीया अनुषंगाने सचूना :-6.
6.1 संपणू परीा कालावधीमये उमेदवाराने वत :चा मुखपट (Mask) पिरधान करणे तसेच वछता (Cleanliness) तसेच आरोयास िहतावह
(Hygienic) वातावरण राखयासाठी हात सतत सॅिनटाईझ करणे िहताचे राहील.
6.2 कोिहड-19 सदॄय लणे जसे की ताप, सदी , खोकला इयादी िदसनू येत असयास संबिधत परीा उपक द ावरील पयवेकीय अिधकारी
/कमचारी यांना आगाऊ कळवावे.
6.3 उमेदवारांनी “आरोय सेत”ू ॲप डाऊनलोड करणे व याारे वयंमुयांकन करणे, उमेदवाराया िहताचे राहील.
6.4 उमेदवाराने वत :चा जेवणाचा डबा/अपोपहार व पायाची बाटली सोबत आणणे, उमेदवाराया िहताचे राहील.
6.5 परीा कात एकमेकांचे पेन, िलखाण सािहय इयादी वापरयास उमेदवारांना सत मनाई आहे.
6.6 ितबंिधत ेामधील परीा उपक द ावरील उमेदवारांची बैठक यवथा ऐनवेळी इतर परीा उपक द ावर करयात आयास यासंदभात
आयेागाया संकेतथळावर सचूना िसद करयात येईल. तसेच संबिधत उमेदवाराला याया आयोगाकडील नदणी मांकावर
लघुसंदेशाारे कळिवयाची यवथा करयात येईल.
6.7 वापरलेले िटयु पेपर, मुखपट, हातमोजे, सॅिनटाईझर पाऊच, इयादी वत ूपरीा उपक द ावरील फत आछािदत कंुडीमये (Dust Bin)
टाकायात.
6.8 कोिहड-19 िवषाणूया ादुभावाया अनुषंगाने क द  व राय शासन तसेच थािनक ािधकरणाकडून वेळोवळी जारी करयात आलेया
सव सचूना/आदेश यांचे काटेकोरपणे पालन करावे.
6.9 संबंिधत पयवेकीय अिधकारी/कमचारी यांया सचूनेनुसार पडताळणीकरीता उमेदवारास चेहयावरील मुखपट काढणे अिनवाय राहील.

सवसाधारण सचूना :-7.
7.1 तुत वेश माणप परीेया वेशासाठी िनगिमत करयात आले असनू परीेस वेश िदला, हणनू आयोगाने उमेदवारी वीकारली,
असा अथ होत नाही. उमेदवार कोणयाही टयावर अपा असयाचे आढळून आयास याची उमेदवारी र करयात येईल.
7.2 वेश माणपाया सुरिततेची संपणू जबाबदारी संबंिधत उमेदवारावरच राहील. अय यतीकडून कोणयाही कारणाकरीता सदर
वेश माणपाचा दुपयोग केला गेला, तर या यतीकडून मदत घेतली नसयाचे िसद करयाची जबाबदारी उमेदवारावर राहील.
7.3 आयोगाया संकेतथळावरील "उमेदवारांना सवसाधारण सचूना" या िवभागामये उपलध कन देयात आलेया सव तरतुदी
काळजीपवूक वाचनू यांचे कटााने अनुपालन करावे.
7.4 वेश माणपावर तसेच परीेयावेळी पुरिवयात येणाया उरपिकेवर व नपुितकेवर िदलेया सचूना अयंत काळजीपवूक
वाचनू यांचे अनुपालन करावे.
7.5 आयोगाया परवानगीिशवाय कोणयाही पिरिथतीत लेखिनकाची मदत व/िकंवा भरपाई वेळ घेता येणार नाही.
7.6 परीा उपक द मुख, पयवेक, समवेक आदीकंडून तसेच आयोगाकडून वेळोवेळी देयात येणाया सचूनांचे पालन करणे आवयक
राहील.
7.7 परीेसंदभात आयोगाकडून वेळोवेळी देयात येणाया सचूनांबाबत आयोगाया www.mpsc.gov.in या संकेतथळाचे अवलोकन करणे,
उमेदवाराया िहताचे राहील.

परीेनंतर :-8.
8.1 परीा कालावधी संपयानंतर मळू उरपिका लगेचच समवेकांया तायात ायात. तसेच सव उमेदवारांया मळू उरपिका
समवेकाकडे जमा होवनू याचा िहशोब लागेपयंत कोणयाही उमेदवारास परीा काबाहेर जायाची परवानगी नाही.
8.2 समवेकाया परवानगीिशवाय उमेदवाराला वत :चे आसन सोडता येणार नाही.
8.3 परीेनंतर मळू उरपिका समवेकाकडे जमा न करताच परीा काबाहेर घेऊन गेयास अशी कृती आयोगाया सचूनांचे उलंघन
समजनू आयोगाया वेछािधकारानुसार कडक कारवाई करयात येईल.
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GOVERNMENT OF MAHARASHTRA
MAHAPARIKSHA MUMBAI , MAHARASHTRA

Maharashtra Information Technology Corporation Ltd. (MAHA IT), 514, 5th Floor, Mantralaya,
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road, Mumbai - 400032

E-mail:enquiry@mahapariksha.gov.in

Personal Details
Posts/Services Applied for District Police_Constable

Application Id P1_G1_21202479_000639768

Exam Id G1_21202479

Group Id G1

Candidate's Name NARESH RAKSHE

First Name NARESH

Middle Name DHULAPPA

Last Name RAKSHE

Mother's Name JAYASHRI

Father's Name DHULAPPA MAHADEV RAKSHE

Nationality INDIAN

Date of Birth 17 माच�, 2000

Gender MALE

Mobile Number 9325544730

Marital Status SINGLE

No of Children 0

Whether liable to be disqualified for the Government Services according to
the provisions of Maharashtra Civil Services (Declaration of small family)
Rules, 2005?

No

Name Change Status NOT CHANGED

Changed First Name NOT APPLICABLE

Changed Middle Name NOT APPLICABLE

Changed Last Name NOT APPLICABLE

Domicile of Maharashtra YES

Are from controversial 865 border villages of Maharashtra-Karnataka
Border? NOT APPLICABLE

Do you belong to reserved category (Social)? NO

Category (Category through which you want to apply for the recruitment) GENERAL

Note : You will not be considered for Reserved category post if you do not have Non-creamy Layer certificate/ other documents(If required as per applicable GR) for respective reservation type.

Caste Certificate Number NOT APPLICABLE

Place of Issue NOT APPLICABLE

Caste Validity Certificate NOT APPLICABLE

Do you want to avail the benefit of female Reservation? NOT APPLICABLE

Do you belong to non-creamy layer category? NOT APPLICABLE

Aadhaar Card Number 920536475466

Aadhaar Enrollment Number NOT APPLICABLE

Are you Orphan as per Women and Child Development Department's
Government Resolution No. अमुजा- २०११/ �.�. २१२/ का- ३,िद. २एि�ल२०१८? NO

Select your Highest Educational Qualification HSC

Are you a ward of superannuated/ retired police personnel? NO

Are you a Candidate belonging to the Scheduled Tribes category (ST)
residing in areas notified by the Goverment as Naxal affected areas? NO

Are you a child of Police Informant who is killed or seriously injured in
Naxalites attacks or operations against Naxalites and are residing in areas
notified by the Government as Naxal affected areas?

NO

Are you a child of Police Patil who is killed or seriously injured in Naxalites
attacks or operations against Naxalites and are residing in areas notified
by the Government as Naxal affected areas?

NO

Are you a ward/child of Policeman who are killed or seriously injured in
Naxalites attacks or operations against Naxalites and are residing in areas
notified by the Government as Naxal affected areas?

NO

Are you a Home Guard? NO

Do you have Light Motor Vehicle (LMV) license? NO

Are you a dependent of Ex-servicemen as per GR (आरटीए -१०८२-३५०२- NO
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सीआर -१००-१६-अ व आरटीए-१०८८-९७४- सीआर-२५-१६-अ)?

Please select the cadres you want to be considered for eligibility? YES

District Police YES

Railway Police NOT APPLICABLE

Jail Department NOT APPLICABLE

Please Select the Unit for which you want to apply for District Police
Constable Post ? C.P., Solapur City

Please Select the Unit for which you want to apply for District Police
Bandsman Post ? NOT APPLICABLE

Are you son/daughter of a farmer who committed suicide? NOT APPLICABLE

Are you an Ex-Serviceman? NOT APPLICABLE

Are you a Retired Ex-Serviceman? NOT APPLICABLE

No of Service Years NOT APPLICABLE

Are you project affected or dependent of project affected? NOT APPLICABLE

Earthquake Affected (Whether death of any family member or the house
collapsed in the earthquake has been rebuilt by the government ?) NOT APPLICABLE

Are you Anshakalin (Part-time) Employee? (As per reference GR शासन
िनण�य �. प अंक -१००९/� . � . २०० /२००९/१६-अ ,िद . २७. १०. २००९)

NOT APPLICABLE

Name of Office(for Anshkalin Employee): NOT APPLICABLE

Appointing Authority (for Anshkalin Employee): NOT APPLICABLE

Part time Experience in Years(Anshakalin) NOT APPLICABLE

Part time Experience in Months(Anshakalin) NOT APPLICABLE

Part time Experience in Days(Anshakalin) NOT APPLICABLE

Are you government / semi-government /Local bodies employee? NOT APPLICABLE

Name of the Office/Department: NOT APPLICABLE

Joining date: NOT APPLICABLE

Marathi Language Proficiency(READ) YES

Marathi Language Proficiency(WRITE) YES

Marathi Language Proficiency(SPEAK) YES

Do you have MSCIT certification or equivalent certification ? YES

Are you a meritorious sportsperson as per government resolution(GR)
mentioned in the advertisement? NOT APPLICABLE

Meritorious sportspersons Reservation: Class of post you are eligible as
per government resolution? A / B / C /D NOT APPLICABLE

Have you sent all sports certificate from director/deputy director, sport for
verification? NOT APPLICABLE

I have read the advertisement and agree with the instruction, terms,
conditions and eligibility criteria mentioned in the advertisement required
for the service/ post which I am applying. I agree that I fulfill all the
eligibility criteria required for this Service/post.

YES

Address Details of the Candidate
Address Type Address

Both Permanent and Current
Address

AT GHATTEWADI POST KATGAON , TALUKA TULJAPUR DISTRICT OSMANABAD , KATGAON, TULJAPUR, OSMANABAD,
MAHARASHTRA, 413601

Educational Qualification Details

  Educational
Qualification

   Name of the
course

Qualified
from

  Name of the
Board/University

Name
Passed on Marks

Obtained
Marks

Maximum Percentage Percentile CGPA GRADE

HSC and Equivalent
SCIENCE WITH

PCMB
SUBJECTS

Maharashtra State
Board of Secondary

and Higher
Secondary
Education

15 जून, 2018 377 650 58

Exam Center Details
Preferred Exam Center Location1 Preferred Exam Center Location2 Preferred Exam Center Location3

SOLAPUR KOLHAPUR SANGLI
Payment Details

Transaction Type Transaction Id Transaction Status Transaction Date Total Fees

ONLINE MAHAIT_POLICE_000000754784 SUCCESS 22/09/2019 04:47 म.उ. 450

Before logging on to the registration portal
Sr.No Undertakings

1. I have read and understood the Advertisement carefully before filling in the form.
2. I have scanned my photograph and signature ready on my desktop confirming to the specified standards mentioned in the information Brochure.
3. I have downloaded the advertisement and read it carefully before filling the form.
4. I have the details for payment (Credit Card / Debit Card / Internet Banking) available with me for making Online payment.
5. I agree that my application form will be treated as complete only if I finally submit the application along with the payment of necessary fees.
6. I agree to bear the payment gateway additional charges

7.
Candidates are advised that, before filing online application, they should first check the vacancy statement of the concerned Unit and category

in which they wants to apply and should verify that such vacancy exits. Application and candidature of candidates applying to categories which
are not available in particular Unit, are liable to be rejected at any stage of recruitment. Such candidates will also not be able to claim any refund
of the application fees made in such case.

8. I accept to receive messages from MAHA-IT even if my mobile number falls under Opt-in and / or DND (Do Not Distrub)/ DNC(Do Not Call) category.
Before submitting the form

Sr.No Undertakings
1. I fulfill the conditions as specified in the eligibility criteria and registration guidelines.
2. All the particulars provided by me in this application are true, correct and complete to the best of my knowledge and belief.

3. I shall produce all the original documents along with the attested copies as and when required, failing to which I will be considered as blacklisted
and debarred.

4. In case any particulars given by me in this application are found to be false, incorrect and /or misleading, I shall be liable for being blacklisted or
debarred from all further examinations and selection processes of the Home Department,Police Recruitment-2019.

“मी असे �मािणत करतो/ करते की ��ुत पदाची जािहरात / अिधसूचना व �ातील पद िवषयक मािहती तसेच अटी व शत� काळजीपूव�क वाचले�ा आहेत व मला मा� आहेत. पोलीस भरती �ि�येत �वेश िमळव�ासाठी जािहरात/ अिधसूचनेत नमूद केले�ा सव�
अटी व शत�ची मी पूत�ता करतो/ करते याची मी खा�ी केली आहे. या अजा�त िदलेली मािहती मा�ा मािहती�माणे बरोबर व खरी आहे. तसेच अजा�त िदलेली मािहती खोटी अगर चुकीची आढळ�ास �ा मािहती�ा आधारे मला िदलेला �वेश / िनवड कोण�ाही ट��ावर
र� होईल तसेच िमळालेली नोकरी गमाव�ास मी बा� राहीन व �ाबाबत माझी कोणतीही त�ार व दावा राहणार नाही. तसेच पुढील यो� कारवाईस पा� राहीन याची मला जाणीव आहे. मी नमूद करतो िक, ऑनलाईन अजा�त नमूद केलेली �माणप�े कागदप�े व मािहती
�ा� मानून पा�तेची छाननी न करता मला पोलीस भरतीम�े �वेश दे�ात आलेला आहे. �ामुळे मा�ा पोलीस भरती �ि�येतील �वेश, ता�ुरती िनवड, मूळ �माणप�े /कागदप�े यांची छाननी व भरती िनकषां�ा पूत�ते�ा अधीन रा�न दे�ात आलेला आहे याची मला
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जाणीव आहे. िविहत कालावधी व िदनांकाची सव� आव�क ती वैध �माणप�े / कागदप�े पडताळणी�ा िदनांका�ा वेळी सादर करावयाची आहेत याची मला पूण� जाणीव आहे. जर मी आव�क ती �माणप�े/ कागदप�े पडताळणी�ा िदनांका�ावेळी सादर न के�ास
मला माझा �वेश िनवड कोण�ाही ट��ावर र� होईल व या बाबत माझी कोणतीही त�ार व दावा असणार नाही. मी िल�न देतो िक िनवड हो�ासाठी कोण�ाही �कारचे गैरवत�न, गैर�कार / गैर�वहार मी करणार नाही व �ाबाबत िनदश�नास आ�ास झालेली िनवड/
िनयु�ी ता�ाळ र� होईल याचीसु�दा मला पूण� जाणीव आहे. मी सामािजक तसेच सामांतर आर�णाचा लाभ घे�ासाठी केले�ा दा�ां�ा पु�ीसाठी िविध�ा� व जािहरातीत नमूद केलेली आव�क ती वैध मूळ �माणप�े कागदप� पडताळणी�ा वेळी सादर क� न
शक�ास माझी उमेदवारी बाद होईल याची मला जाणीव आहे व �ाबाबत माझा कोणताही दावा राहणार नाही.”

िदनांक: उमेदवाराची नाव व सहीः
Printed On:22/09/2019 04:47:03 म.उ.
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- वेश माणप -
परीेचे नावं : महाराट  दुयम सेवा अराजपित, गट-ब संयुत पवू परीा - 2022

बैठक मांक :- SL037248
उमेदवाराचे छायािच व

वारी

नोदंणी मांक :- 02005320222407220354663

उमेदवाराचे नावं :- nikita somnath shinde

उमेदवाराचे बदलेले
नाव (असयास):-

--

िजहा क द :- Solapur

परीेचे िठकाण :-
BHARATRATNA INDIRA GANDHI COLLEGE OF
ENGINEERING , KEGAON, PLOT NO. 58/3 PUNE HIGH
WAY NO. 9, SOLAPUR PART-A

परीेचा वार व
िदनांक

उपक द ावरील
उपिथती

परीा
कातील
शेवटया

वेशाची वेळ

परीेचा य
कालावधी िवषय िवषयाचा

संकेतांक परीेचे वप

शिनवार, 08
ऑटोबर, 2022 सकाळी 9.30 सकाळी 10.30 सकाळी 11.00

ते 12.00

सामाय
मता
चाचणी

012 वतुिनठ
बहुपयायी

सहसिचव
महाराट  लोकसेवा आयोग

-: अयंत महवाचे :-

वेश माणपावरील उपरोत मजकूर उमेदवाराने काळजीपवूक तपासणे आवयक असनू यासंदभात काही अडचण/संिदधता असयास1.
परीेया िदनांकापवूी च आयोगाया कायालयाशी संपक  साधणे आवयक आहे.
मोबाईल फोन अथवा अय दरूसंचार साधने परीा उपक द ाया पिरसरात आणयास, बाळगयास अथवा याचा वापर करयास सत मनाई2.
आहे.

-: उमेदवारांना सचूना :-

परीा उपक द ावरील उपिथतीबाबत :-1.
1.1 परीा उपक द ावरील उपिथतीकरीता िनधािरत केलेया वेळेस उपिथत राहनू उपिथती नदिवणे अिनवाय आहे.
1.2 आयोगाया ऑनलाईन अज णालीया संकेतथळावन डाऊनलोड कन िंट केलेले मळू वपातील वेश माणप परीेया वेळी
सादर करणे अिनवाय आहे. अयथा परीेस वेश नाकारला जाईल.
1.3 उमेदवारांची तपासणी/झडती (Frisking), थमो  गनया सहायाने उमेदवारांया शारीिरक तापमानाची तपासणी (Thermal Screening),
लणे िदसनू येत असलेया उमेदवारांची वतं बैठक यवथा करणे, ओळख पडताळणी करणे, हजेरी नदिवणे, सचूना देणे इयादी
वपाया कायवाहीसाठी परीा उपक द ावर य परीा सु होयाया वेळेपवूी  िकमान दीड तास अगोदर उपिथत राहणे अिनवाय आहे.
1.4 परीेया िदवशी ऐनवेळी उदभव ूशकणाया अडचणी अथवा आंदोलने, मोच , वाहतकू समया, अितवृटी इयादी बाबी लात घेऊन,
िविहत वेळेया पुरेसे अगोदर संबंिधत परीा उपक द ावर उपिथत राहणे आवयक आहे.
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1.5 परीा कामये शेवटया वेशासाठी िविहत केलेया वेळेनंतर कोणयाही पिरिथतीत उमेदवारांना वेश िदला जाणार नाही अथवा
यासंदभात आयोगाची कोणयाही कारची जबाबदारी राहणार नाही.
1.6 परीा उपक द ाया आवारामये िम, नातेवाईक, पालक अथवा अय अनिधकृत यतीनंा कोणयाही पिरिथतीत वेश अनुेय नाही.
1.7 परीा उपक द ावर उपिथत राहयाकरीता उमेदवारांनी शयतो सावजिनक वाहतकू साधनांचा वापर करावा. खाजगी वाहनांया
पािकं गकरीता उपक द ावर कोणतीही यवथा करयात येणार नाही.
1.8 परीेवेळी म आिण/िकंवा मादक अमली पदाथाचें ाशन केलेले आढळयास उमेदवारांवर उिचत कायदेशीर कारवाई करयात येईल.
तसेच, अशा उमेदवारांवर आयोगाया वेछािधकारानुसार आयोगामाफ त आयोिजत सव परीा िनवडीकिरता ितरोिधत करयात येईल.
1.9 पडताळणी/तपासणी संदभातील कायवाही झायानंतर वत :या बैठक मांकावर जाऊन बसणे अिनवाय आहे.

ओळखीया पुरायाबाबत :-2.
2.1 परीेया वेळी ओळखीया पुरायासाठी खालीलपैकी कोणतेही एक मळू ओळखप सादर करणे अिनवाय आहे :-

(1) आधारकाड
(2) िनवडणकू आयोगाचे ओळखप
(3) पासपोट
(4) पॅनकाड
(5) माट काड कारचे ड ायिहंग लायसस

2.2 परीेया वेळी वेश माणप आिण/अथवा वर नमदू पाच वैध (Valid) ओळखपांपैकी िकमान कोणतेही एक मळू ओळखप व याची
सुपट छायांिकत त सादर न केयास परीेस वेश नाकारयात येईल.
2.3 मळू ओळखपाया पुरायाऐवजी केवळ याया छायांिकत ती अथवा कलर झेरॉस अथवा अय कोणयाही कारचा ओळखीचा
पुरावा सादर केयास तो ग ाहय धरला जाणार नाही व उमेदवारास परीेस वेश नाकारयात येईल.
2.4 उमेदवाराचे छायािच व इतर मजकूर सुपटपणे िदसेल अशी मळू ओळखपाची छायांिकत त येक पेपरयावेळी वतंपणे सादर
करणे अिनवाय आहे.
2.5 भारतीय िविशट ओळख ािधकरण (UIDAI) या संकेतथळावन डाऊनलोड केलेले ई-आधार सादर करणाया उमेदवारांया बाबतीत
ई-आधार वर उमेदवाराचे नाव, पा, िलंग, फोटो, जमिदनांक या तपशीलासह आधार िनिमतीचा िदनांक (Date of Aadhaar generation) व
आधार डाऊनलोड केयाचा िदनांक असयासच तसेच सुपट फोटोसह रंगीत िंट मये आधार डाऊनलोड केले असयासच ई-आधार वैध
मानयात येईल.
2.6 नावामये बदल केलेला असयास िववाह िनबंधक यांनी िदलेला दाखला (िववाहीत ियांया बाबतीत), नावात बदल झायासंबंधी
अिधसिूचत केलेले राजप िकंवा राजपित अिधकारी यांयाकडून नावात बदल झायासंबंधीचा दाखला व याची छायांिकत त परीेया
वेळी सादर करणे आवयक आहे.

सोबत आणयास/बाळगयास परवानगी असलेले सािहय :-3.
3.1 परीा कामये फत खालील सािहय घेऊन जायास परवानगी राहील :-

(1) आयोगाया ऑनलाईन अज णालीया संकेतथळावन डाऊनलोड कन िंट केलेले सुपट वपातील वेश माणप
(2) काया शाईचे बॉल पॉट पेन
(3) मळू वैध ओळखप
(4) मळू वैध ओळखपाची सुपट छायांिकत त
(5) मुखपट व हातमोजे
(6) फेस िशड
(7) हंॅड सॅिनटायझरची िपशवी/बॉटल (पारदशक)

3.2 लेखिनकाची मदत घेयाची आिण/अथवा भरपाई वेळेची परवानगी देयात आलेया िदयांग उमेदवारांना आयोगाया संकेतथळावर
िस करयात आलेया ‘िदयांग उमेदवारांना मागदशक सचूनां’ मये नमदू केयानुसार आवयक माणपे/कागदपे परीा कामये
नेयास परवानगी राहील. तथािप, आवयक कागदपांयितिरत इतर कोणतीही कागदपे परीा कामये घेऊन गेयास आयोगाया
सचूनांचे उलंघन समजनू संबंिधतांवर िनयमानुसार कारवाई करयात येईल.
3.3 परवानगी नसलेले अय कोणतेही सािहय (पाऊच, पस, बॅज, नोट्स, पुतक, लेखन पॅड इयादी) परीा कामये नेयास सत मनाई
आहे.
3.4 माट वॉच, िडिजटल वॉच, मायोफोन, मोबाईल दरूवनी, कॅमेरा अंतभूत असलेली कोणयाही कारची साधने, िसमकाड, ल ूटूथ,
दरूसंचार साधने हणनू वापरयायोय कोणतीही वत,ू इलेट ॉिनक उपकरणे, पिरगणक (Calculator) इयादी परीा उपक द ाया पिरसरात
तसेच परीा कात आणयास, वत :जवळ बाळगयास, याचा वापर करयास अथवा याया वापरासाठी इतरांची मदत घेयास सत
मनाई आहे
3.5 आयोगाने परवानगी नाकारलेले कोणयाही कारचे अनिधकृत साधन/सािहय परीेया वेळी संबंिधत परीा उपक द ाया मुय
वेशारावरच ठेवावे लागेल. अशा साधन/सािहयाया सुरिततेची जबाबदारी संबंिधत उमेदवाराची राहील. यासंदभातील कोणयाही
कारया नुकसानीस आयोग, िजहा शासन िकंवा शाळा/ महािवालय यवथापन जबाबदार राहणार नाही.

वतुिनठ बहुपयायी पेपरया नपुितका/उरपिकेबाबत :-4.
4.1 परीेया वेळी हजेरीपट तसेच उरपिकेवरील नदी काळजीपवूक भरायात. हजेरीपटावर िविहत जागेत उरपिकेचा व
नपुितकेचा छापील अनुमांक िलहनू संपणू वारी करणे अिनवाय आहे.
4.2 परीेस अज सादर करताना केलेली वारी, य परीेया वेळी उरपिका तसेच हजेरीपटावर केलेली वारी एकच असणे व ती
भिवयातील कोणयाही टयावरील पडताळणीया वेळी एकमेकांशी उमेदवाराया दैनंिदन वापरातील वारीशी तंतोतंत जुळणे आवयक
आहे
4.3 उरपिकेवर नपुितका मांक व संच मांक इयादी मािहती िलहनू झायावर नपुितका बदलनू िदली जाणार नाही. तसेच या
संदभात परीेनंतर आलेया तारी िवचारात घेतया जाणार नाहीत.
4.4 नपुितकेत काही ुटी आढळयास संबंिधत समवेक, पयवेक अथवा परीा उपक द मुख यांयाकडे िवचारणा अथवा चचा क नये.
नपुितकेमधील ुटीसंंदभात लेखी िनवेदन सहसिचव व परीा िनयंक, महाराट  लोकसेवा आयोग, मुय कायालय, 8 वा मजला कुपरेज
टेिलफोन िनगम इमारत, महषी  कव  माग, कुपरेज, मंुबई- 400021 यांयाकडे संपणू तपशीलासह परीेया िदनांकापासनू आठ िदवसांया आत
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सादर करावे.
4.5 नपुितकेया मुख पृठावर इंग जी आार (A,B,C,D) हे संच मांक दशिवते. नपुितकेवरील सदर संच मांक उरपिकेवर
अचकूपणे नमदू करणे व संबंिधत वतुळ छायांिकत करणे आवयक आहे.
4.6 नपुितकेचा संच मांक उरपिकेवर अचकूपणे न नदिवयास शूय गुण देयात येतात. नपुितकेचा संच मांक उरपिकेवर
िविहत िठकाणी नमदू करयामये ुटी रािहयास याची संपणू जबाबदारी उमेदवाराची राहील. तसेच, या संदभातील कोणयाही
पयवहाराची दखल घेतली जाणार नाही.
4.7 उरपिकेमये िविहत केलेया िठकाणीच आपली उरे नमदू करावीत. नपुितकेवर वा अय िठकाणी उरे िलिहयास आयोगाया
सचूनांचे उलंघन केले आहे, असे समजनू कारवाई करयात येईल.
4.8 परीा सु झायानंतर ते परीा कालावधी संपेपयंत कोणयाही उमेदवारास कोणयाही कारणासाठी परीा काबाहेर जायाची
परवानगी िदली जाणार नाही.
4.9 उरपिका िकंवा नपुितका परीा कालावधीत परीा काबाहेर घेऊन जाता येणार नाही. तसेच, परीेया कालावधीत संपणू
उरपिका आिण परीेचा कालावधी संपयानंतर मळू उरपिकेचा भाग-1 परीा काबाहेर घेऊन जायास सत मनाई आहे.

उरपिकेवर नदिवलेया उरांची संया नमदू करयासंदभात उमेदवारांना िवशेष सचूना :-5.
5.1 परीा कालावधी संपयानंतर उमेदवाराने सोडिवलेया नांची, (नदिवलेया उरांची) संया अचकूपणे उरपिकेवर िविहत िठकाणी
नमदू करणे आवयक आहे. याकरीता उमेदवारास परीेचा य कालावधी संपयानंतर दोन िमिनटे अितिरत वेळ देयात येईल.
5.2 परीेया य वेळेनंतरया दोन िमिनटांया अितिरत कालावधीमये उमेदवाराने सोडिवलेया नांची, (नदिवलेया उरांची)
संया मोजनू अचकूपणे िविहत िठकाणी नमदू करणे आवयक आहे. यािशवाय अय कोणतीही कृती या अितिरत वेळेमये करता येणार
नाही.
5.3 उमेदवारांना सोडिवलेया नांची, (नदिवलेया उरांची) संया नमदू करयाकरीता परीेचा य कालावधी संपयानंतर दोन
िमिनटांपेा अिधक वेळ िमळणार नाही.

कोिहड-19 िवषाणूया ादुभावाया पावभमूीया अनुषंगाने सचूना :-6.
6.1 संपणू परीा कालावधीमये उमेदवाराने वत :चा मुखपट (Mask) पिरधान करणे तसेच वछता (Cleanliness) तसेच आरोयास िहतावह
(Hygienic) वातावरण राखयासाठी हात सतत सॅिनटाईझ करणे िहताचे राहील.
6.2 कोिहड-19 सदॄय लणे जसे की ताप, सदी , खोकला इयादी िदसनू येत असयास संबिधत परीा उपक द ावरील पयवेकीय अिधकारी
/कमचारी यांना आगाऊ कळवावे.
6.3 उमेदवारांनी “आरोय सेत”ू ॲप डाऊनलोड करणे व याारे वयंमुयांकन करणे, उमेदवाराया िहताचे राहील.
6.4 उमेदवाराने वत :चा जेवणाचा डबा/अपोपहार व पायाची बाटली सोबत आणणे, उमेदवाराया िहताचे राहील.
6.5 परीा कात एकमेकांचे पेन, िलखाण सािहय इयादी वापरयास उमेदवारांना सत मनाई आहे.
6.6 ितबंिधत ेामधील परीा उपक द ावरील उमेदवारांची बैठक यवथा ऐनवेळी इतर परीा उपक द ावर करयात आयास यासंदभात
आयेागाया संकेतथळावर सचूना िसद करयात येईल. तसेच संबिधत उमेदवाराला याया आयोगाकडील नदणी मांकावर
लघुसंदेशाारे कळिवयाची यवथा करयात येईल.
6.7 वापरलेले िटयु पेपर, मुखपट, हातमोजे, सॅिनटाईझर पाऊच, इयादी वत ूपरीा उपक द ावरील फत आछािदत कंुडीमये (Dust Bin)
टाकायात.
6.8 कोिहड-19 िवषाणूया ादुभावाया अनुषंगाने क द  व राय शासन तसेच थािनक ािधकरणाकडून वेळोवळी जारी करयात आलेया
सव सचूना/आदेश यांचे काटेकोरपणे पालन करावे.
6.9 संबंिधत पयवेकीय अिधकारी/कमचारी यांया सचूनेनुसार पडताळणीकरीता उमेदवारास चेहयावरील मुखपट काढणे अिनवाय राहील.

सवसाधारण सचूना :-7.
7.1 तुत वेश माणप परीेया वेशासाठी िनगिमत करयात आले असनू परीेस वेश िदला, हणनू आयोगाने उमेदवारी वीकारली,
असा अथ होत नाही. उमेदवार कोणयाही टयावर अपा असयाचे आढळून आयास याची उमेदवारी र करयात येईल.
7.2 वेश माणपाया सुरिततेची संपणू जबाबदारी संबंिधत उमेदवारावरच राहील. अय यतीकडून कोणयाही कारणाकरीता सदर
वेश माणपाचा दुपयोग केला गेला, तर या यतीकडून मदत घेतली नसयाचे िसद करयाची जबाबदारी उमेदवारावर राहील.
7.3 आयोगाया संकेतथळावरील "उमेदवारांना सवसाधारण सचूना" या िवभागामये उपलध कन देयात आलेया सव तरतुदी
काळजीपवूक वाचनू यांचे कटााने अनुपालन करावे.
7.4 वेश माणपावर तसेच परीेयावेळी पुरिवयात येणाया उरपिकेवर व नपुितकेवर िदलेया सचूना अयंत काळजीपवूक
वाचनू यांचे अनुपालन करावे.
7.5 आयोगाया परवानगीिशवाय कोणयाही पिरिथतीत लेखिनकाची मदत व/िकंवा भरपाई वेळ घेता येणार नाही.
7.6 परीा उपक द मुख, पयवेक, समवेक आदीकंडून तसेच आयोगाकडून वेळोवेळी देयात येणाया सचूनांचे पालन करणे आवयक
राहील.
7.7 परीेसंदभात आयोगाकडून वेळोवेळी देयात येणाया सचूनांबाबत आयोगाया www.mpsc.gov.in या संकेतथळाचे अवलोकन करणे,
उमेदवाराया िहताचे राहील.

परीेनंतर :-8.
8.1 परीा कालावधी संपयानंतर मळू उरपिका लगेचच समवेकांया तायात ायात. तसेच सव उमेदवारांया मळू उरपिका
समवेकाकडे जमा होवनू याचा िहशोब लागेपयंत कोणयाही उमेदवारास परीा काबाहेर जायाची परवानगी नाही.
8.2 समवेकाया परवानगीिशवाय उमेदवाराला वत :चे आसन सोडता येणार नाही.
8.3 परीेनंतर मळू उरपिका समवेकाकडे जमा न करताच परीा काबाहेर घेऊन गेयास अशी कृती आयोगाया सचूनांचे उलंघन
समजनू आयोगाया वेछािधकारानुसार कडक कारवाई करयात येईल.
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Applications Details

You are eligible for following post(s)

Advt. Number 106 Application ID 01510620212110210126038 Applied On 21/10/2021 9:34 AM

Advertisement (English) State Services Preliminary Examination 2021

Start Date of Application 05/10/2021

Exam Name State Services Preliminary Examination 2021

Advertisement (Marathi) रा� सेवा पूव� परी�ा 2021

Last Date of Application 31/10/2021

Exam Center Solapur

1 State Services Pre Examination | रा� सेवा पूव� परी�ा

Personal Details

Full Name(English) SACHIN KRISHNATH BANSODE Full Name(Devnagari) ???? ??????? ??????

Surname BANSODE Date Of Birth 07/03/1998 Mother Tongue MARATHI

First Name SACHIN Email ID saXXXXXXe8605@gmail.com

Middle Name KRISHNATH Mobile Number 86XXXXXX29 Read Marathi Yes

Mother's Name baby Nationality Indian Speak Marathi Yes

Gender Male Marital Status Unmarried Write Marathi Yes

Whether your name is changed/updated after 10th or equivalent quali�cation or after marriage No

Aadhar Details

Are you holding an Aadhar card? Yes

Name in English SACHIN KRISHNATH BANSODE

Aadhar Number XXXXXX4616

Physical Measurement

Height In Cms. 166 Weight In Kgs. 53 Chest De�ated In Cms. 70 Chest In�ated In Cms. 75

Caste / Category Details

Category SC Caste Certi�cate No 11006143491 Issuing District Solapur

Issuing Date 21/10/2021

Do you have Caste Validity Certi�cate? No

Persons with Benchmark Disabilities Details

Are you a person with permanent benchmark disabilities? No

Sports Details

Are you a Meritorious Sports Person? No

Ex-serviceman
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Address Information

Other Information

Quali�cation Information

Are you ex-serviceman of the regular Armed Forces? No

Government of Maharashtra Employee Details

Are you an employee of Government of Maharashtra? No

Are you an employee of B.M.CAre you an employee of B.M.C.? No Are you an employee of B.E.S.T? No

Domicile Details

Maharashtra Domicile Certi�cate? Yes Issuing District Solapur

Domicile Certi�cate No Available Certi�cate Number 42535009040

Domicile Issuing Date 30/11/2017

Orphan Details

Do you want to take advantage for Orphan reservation? No

Permanent Address

Address Line 1 ROOM NO.8

Address Line 2 NEAR JANTA BANK

Address Line 3 UJANI COLONY

Landmark solapur north

State / Union Territory MAHARASHTRA

District Solapur

Taluka Solapur North

Village / City Solapur (M Corp.)

Pincode 413003

Correspondence Address

Address Line 1 ROOM NO 8

Address Line 2 NEAR JANTA BANK

Address Line 3 UJANI COLONY

Landmark SOLAPUR NORTH

State / Union Territory MAHARASHTRA

District Solapur

Taluka Solapur North

Village / City Solapur (M Corp.)

Pincode 413003

Other Details

Whether any prosecution is pending in any Court of Law against you? No Whether any disciplinary action has been initiated by Government/Semi-
Government Organisations against you?

No

Whether disciplinary or any other similar action is initiated by Bar Council
or Medical Council or Association or other Professional/Vocational
Institution?

No

Was any Court Case �led against you? No

Whether debarred or Black Listed for Examination / Selection held by SSC
Board / University / MPSC / Other P.S.C/ UPSC or any other Organisations?

No
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Sr

No

Qualification

Type

Name of

Qualification

Subject /

Stream /

Branch

Board /

University

Date of

qualification

completion Attempts

Percentage / CGPA (For

Grade add respective

percentage value)

Number of

academic

months

Class /

Grade Mode

Compulsory

Subjects

Optional

Subjects

Sr

No

Qualification

Type

Name of

Qualification

Subject /

Stream /

Branch

Board /

University

Date of

qualification

completion Attempts

Percentage / CGPA (For

Grade add respective

percentage value)

Number of

academic

months

Class /

Grade Mode

Compulsory

Subjects

Optional

Subjects

1 SSC SSC State
Board

01/06/2014 1 57 1 Pass
Class

Traditional
/ Regular

2 HSC HSC Science State
Board

01/02/2017 3 43 12 Second
Class

Traditional
/ Regular

3 Graduate B.A. Arts Solapur
University

07/03/2020 1 65.94 36 First
Class

Experience Information

Sr

No

Institution /

Department /

Organisation / Court

Designation

(Post Held)

Nature Of

Appointment

Nature

Of Job

Full

Time /

Other

Pay Band / Pay Scale /

Professional Charge

Grade

Pay

Monthly Gross

Salary /

Income

From

Date

To

Date Years Months Days

Whether

selected

from

MPSC?

Declaration

I SACHIN KRISHNATH BANSODE here by declare that I have read the advertisement/notification for the post(s) and
read the information about the post(s) carefully. I accept it. I have assured for myself that I ful�ll 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. I the undersigned hereby authorize and give consent to M.P.S.C.
for using my Aadhar details for verification of my identity.

Last Updated on 21/10/2021

Location solapur
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- वेश माणप -
परीेचे नावं : महाराट  दुयम सेवा अराजपित, गट-ब संयुत पवू परीा - 2022

बैठक मांक :- SL002085
उमेदवाराचे छायािच व

वारी

नोदंणी मांक :- 02005320222506220002432

उमेदवाराचे नावं :- Vishal Balaji Puri

उमेदवाराचे बदलेले
नाव (असयास):-

--

िजहा क द :- Solapur

परीेचे िठकाण :-
SWAMI VIVEKANAND INSTITUTE OF TECHNOLOGY
(POLYTECHNIC), BALE BARSHI ROAD, SOLAPUR

परीेचा वार व
िदनांक

उपक द ावरील
उपिथती

परीा
कातील
शेवटया

वेशाची वेळ

परीेचा य
कालावधी िवषय िवषयाचा

संकेतांक परीेचे वप

शिनवार, 08
ऑटोबर, 2022 सकाळी 9.30 सकाळी 10.30 सकाळी 11.00

ते 12.00

सामाय
मता
चाचणी

012 वतुिनठ
बहुपयायी

सहसिचव
महाराट  लोकसेवा आयोग

-: अयंत महवाचे :-

वेश माणपावरील उपरोत मजकूर उमेदवाराने काळजीपवूक तपासणे आवयक असनू यासंदभात काही अडचण/संिदधता असयास1.
परीेया िदनांकापवूी च आयोगाया कायालयाशी संपक  साधणे आवयक आहे.
मोबाईल फोन अथवा अय दरूसंचार साधने परीा उपक द ाया पिरसरात आणयास, बाळगयास अथवा याचा वापर करयास सत मनाई2.
आहे.

-: उमेदवारांना सचूना :-

परीा उपक द ावरील उपिथतीबाबत :-1.
1.1 परीा उपक द ावरील उपिथतीकरीता िनधािरत केलेया वेळेस उपिथत राहनू उपिथती नदिवणे अिनवाय आहे.
1.2 आयोगाया ऑनलाईन अज णालीया संकेतथळावन डाऊनलोड कन िंट केलेले मळू वपातील वेश माणप परीेया वेळी
सादर करणे अिनवाय आहे. अयथा परीेस वेश नाकारला जाईल.
1.3 उमेदवारांची तपासणी/झडती (Frisking), थमो  गनया सहायाने उमेदवारांया शारीिरक तापमानाची तपासणी (Thermal Screening),
लणे िदसनू येत असलेया उमेदवारांची वतं बैठक यवथा करणे, ओळख पडताळणी करणे, हजेरी नदिवणे, सचूना देणे इयादी
वपाया कायवाहीसाठी परीा उपक द ावर य परीा सु होयाया वेळेपवूी  िकमान दीड तास अगोदर उपिथत राहणे अिनवाय आहे.
1.4 परीेया िदवशी ऐनवेळी उदभव ूशकणाया अडचणी अथवा आंदोलने, मोच , वाहतकू समया, अितवृटी इयादी बाबी लात घेऊन,
िविहत वेळेया पुरेसे अगोदर संबंिधत परीा उपक द ावर उपिथत राहणे आवयक आहे.
1.5 परीा कामये शेवटया वेशासाठी िविहत केलेया वेळेनंतर कोणयाही पिरिथतीत उमेदवारांना वेश िदला जाणार नाही अथवा
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यासंदभात आयोगाची कोणयाही कारची जबाबदारी राहणार नाही.
1.6 परीा उपक द ाया आवारामये िम, नातेवाईक, पालक अथवा अय अनिधकृत यतीनंा कोणयाही पिरिथतीत वेश अनुेय नाही.
1.7 परीा उपक द ावर उपिथत राहयाकरीता उमेदवारांनी शयतो सावजिनक वाहतकू साधनांचा वापर करावा. खाजगी वाहनांया
पािकं गकरीता उपक द ावर कोणतीही यवथा करयात येणार नाही.
1.8 परीेवेळी म आिण/िकंवा मादक अमली पदाथाचें ाशन केलेले आढळयास उमेदवारांवर उिचत कायदेशीर कारवाई करयात येईल.
तसेच, अशा उमेदवारांवर आयोगाया वेछािधकारानुसार आयोगामाफ त आयोिजत सव परीा िनवडीकिरता ितरोिधत करयात येईल.
1.9 पडताळणी/तपासणी संदभातील कायवाही झायानंतर वत :या बैठक मांकावर जाऊन बसणे अिनवाय आहे.

ओळखीया पुरायाबाबत :-2.
2.1 परीेया वेळी ओळखीया पुरायासाठी खालीलपैकी कोणतेही एक मळू ओळखप सादर करणे अिनवाय आहे :-

(1) आधारकाड
(2) िनवडणकू आयोगाचे ओळखप
(3) पासपोट
(4) पॅनकाड
(5) माट काड कारचे ड ायिहंग लायसस

2.2 परीेया वेळी वेश माणप आिण/अथवा वर नमदू पाच वैध (Valid) ओळखपांपैकी िकमान कोणतेही एक मळू ओळखप व याची
सुपट छायांिकत त सादर न केयास परीेस वेश नाकारयात येईल.
2.3 मळू ओळखपाया पुरायाऐवजी केवळ याया छायांिकत ती अथवा कलर झेरॉस अथवा अय कोणयाही कारचा ओळखीचा
पुरावा सादर केयास तो ग ाहय धरला जाणार नाही व उमेदवारास परीेस वेश नाकारयात येईल.
2.4 उमेदवाराचे छायािच व इतर मजकूर सुपटपणे िदसेल अशी मळू ओळखपाची छायांिकत त येक पेपरयावेळी वतंपणे सादर
करणे अिनवाय आहे.
2.5 भारतीय िविशट ओळख ािधकरण (UIDAI) या संकेतथळावन डाऊनलोड केलेले ई-आधार सादर करणाया उमेदवारांया बाबतीत
ई-आधार वर उमेदवाराचे नाव, पा, िलंग, फोटो, जमिदनांक या तपशीलासह आधार िनिमतीचा िदनांक (Date of Aadhaar generation) व
आधार डाऊनलोड केयाचा िदनांक असयासच तसेच सुपट फोटोसह रंगीत िंट मये आधार डाऊनलोड केले असयासच ई-आधार वैध
मानयात येईल.
2.6 नावामये बदल केलेला असयास िववाह िनबंधक यांनी िदलेला दाखला (िववाहीत ियांया बाबतीत), नावात बदल झायासंबंधी
अिधसिूचत केलेले राजप िकंवा राजपित अिधकारी यांयाकडून नावात बदल झायासंबंधीचा दाखला व याची छायांिकत त परीेया
वेळी सादर करणे आवयक आहे.

सोबत आणयास/बाळगयास परवानगी असलेले सािहय :-3.
3.1 परीा कामये फत खालील सािहय घेऊन जायास परवानगी राहील :-

(1) आयोगाया ऑनलाईन अज णालीया संकेतथळावन डाऊनलोड कन िंट केलेले सुपट वपातील वेश माणप
(2) काया शाईचे बॉल पॉट पेन
(3) मळू वैध ओळखप
(4) मळू वैध ओळखपाची सुपट छायांिकत त
(5) मुखपट व हातमोजे
(6) फेस िशड
(7) हंॅड सॅिनटायझरची िपशवी/बॉटल (पारदशक)

3.2 लेखिनकाची मदत घेयाची आिण/अथवा भरपाई वेळेची परवानगी देयात आलेया िदयांग उमेदवारांना आयोगाया संकेतथळावर
िस करयात आलेया ‘िदयांग उमेदवारांना मागदशक सचूनां’ मये नमदू केयानुसार आवयक माणपे/कागदपे परीा कामये
नेयास परवानगी राहील. तथािप, आवयक कागदपांयितिरत इतर कोणतीही कागदपे परीा कामये घेऊन गेयास आयोगाया
सचूनांचे उलंघन समजनू संबंिधतांवर िनयमानुसार कारवाई करयात येईल.
3.3 परवानगी नसलेले अय कोणतेही सािहय (पाऊच, पस, बॅज, नोट्स, पुतक, लेखन पॅड इयादी) परीा कामये नेयास सत मनाई
आहे.
3.4 माट वॉच, िडिजटल वॉच, मायोफोन, मोबाईल दरूवनी, कॅमेरा अंतभूत असलेली कोणयाही कारची साधने, िसमकाड, ल ूटूथ,
दरूसंचार साधने हणनू वापरयायोय कोणतीही वत,ू इलेट ॉिनक उपकरणे, पिरगणक (Calculator) इयादी परीा उपक द ाया पिरसरात
तसेच परीा कात आणयास, वत :जवळ बाळगयास, याचा वापर करयास अथवा याया वापरासाठी इतरांची मदत घेयास सत
मनाई आहे
3.5 आयोगाने परवानगी नाकारलेले कोणयाही कारचे अनिधकृत साधन/सािहय परीेया वेळी संबंिधत परीा उपक द ाया मुय
वेशारावरच ठेवावे लागेल. अशा साधन/सािहयाया सुरिततेची जबाबदारी संबंिधत उमेदवाराची राहील. यासंदभातील कोणयाही
कारया नुकसानीस आयोग, िजहा शासन िकंवा शाळा/ महािवालय यवथापन जबाबदार राहणार नाही.

वतुिनठ बहुपयायी पेपरया नपुितका/उरपिकेबाबत :-4.
4.1 परीेया वेळी हजेरीपट तसेच उरपिकेवरील नदी काळजीपवूक भरायात. हजेरीपटावर िविहत जागेत उरपिकेचा व
नपुितकेचा छापील अनुमांक िलहनू संपणू वारी करणे अिनवाय आहे.
4.2 परीेस अज सादर करताना केलेली वारी, य परीेया वेळी उरपिका तसेच हजेरीपटावर केलेली वारी एकच असणे व ती
भिवयातील कोणयाही टयावरील पडताळणीया वेळी एकमेकांशी उमेदवाराया दैनंिदन वापरातील वारीशी तंतोतंत जुळणे आवयक
आहे
4.3 उरपिकेवर नपुितका मांक व संच मांक इयादी मािहती िलहनू झायावर नपुितका बदलनू िदली जाणार नाही. तसेच या
संदभात परीेनंतर आलेया तारी िवचारात घेतया जाणार नाहीत.
4.4 नपुितकेत काही ुटी आढळयास संबंिधत समवेक, पयवेक अथवा परीा उपक द मुख यांयाकडे िवचारणा अथवा चचा क नये.
नपुितकेमधील ुटीसंंदभात लेखी िनवेदन सहसिचव व परीा िनयंक, महाराट  लोकसेवा आयोग, मुय कायालय, 8 वा मजला कुपरेज
टेिलफोन िनगम इमारत, महषी  कव  माग, कुपरेज, मंुबई- 400021 यांयाकडे संपणू तपशीलासह परीेया िदनांकापासनू आठ िदवसांया आत
सादर करावे.
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4.5 नपुितकेया मुख पृठावर इंग जी आार (A,B,C,D) हे संच मांक दशिवते. नपुितकेवरील सदर संच मांक उरपिकेवर
अचकूपणे नमदू करणे व संबंिधत वतुळ छायांिकत करणे आवयक आहे.
4.6 नपुितकेचा संच मांक उरपिकेवर अचकूपणे न नदिवयास शूय गुण देयात येतात. नपुितकेचा संच मांक उरपिकेवर
िविहत िठकाणी नमदू करयामये ुटी रािहयास याची संपणू जबाबदारी उमेदवाराची राहील. तसेच, या संदभातील कोणयाही
पयवहाराची दखल घेतली जाणार नाही.
4.7 उरपिकेमये िविहत केलेया िठकाणीच आपली उरे नमदू करावीत. नपुितकेवर वा अय िठकाणी उरे िलिहयास आयोगाया
सचूनांचे उलंघन केले आहे, असे समजनू कारवाई करयात येईल.
4.8 परीा सु झायानंतर ते परीा कालावधी संपेपयंत कोणयाही उमेदवारास कोणयाही कारणासाठी परीा काबाहेर जायाची
परवानगी िदली जाणार नाही.
4.9 उरपिका िकंवा नपुितका परीा कालावधीत परीा काबाहेर घेऊन जाता येणार नाही. तसेच, परीेया कालावधीत संपणू
उरपिका आिण परीेचा कालावधी संपयानंतर मळू उरपिकेचा भाग-1 परीा काबाहेर घेऊन जायास सत मनाई आहे.

उरपिकेवर नदिवलेया उरांची संया नमदू करयासंदभात उमेदवारांना िवशेष सचूना :-5.
5.1 परीा कालावधी संपयानंतर उमेदवाराने सोडिवलेया नांची, (नदिवलेया उरांची) संया अचकूपणे उरपिकेवर िविहत िठकाणी
नमदू करणे आवयक आहे. याकरीता उमेदवारास परीेचा य कालावधी संपयानंतर दोन िमिनटे अितिरत वेळ देयात येईल.
5.2 परीेया य वेळेनंतरया दोन िमिनटांया अितिरत कालावधीमये उमेदवाराने सोडिवलेया नांची, (नदिवलेया उरांची)
संया मोजनू अचकूपणे िविहत िठकाणी नमदू करणे आवयक आहे. यािशवाय अय कोणतीही कृती या अितिरत वेळेमये करता येणार
नाही.
5.3 उमेदवारांना सोडिवलेया नांची, (नदिवलेया उरांची) संया नमदू करयाकरीता परीेचा य कालावधी संपयानंतर दोन
िमिनटांपेा अिधक वेळ िमळणार नाही.

कोिहड-19 िवषाणूया ादुभावाया पावभमूीया अनुषंगाने सचूना :-6.
6.1 संपणू परीा कालावधीमये उमेदवाराने वत :चा मुखपट (Mask) पिरधान करणे तसेच वछता (Cleanliness) तसेच आरोयास िहतावह
(Hygienic) वातावरण राखयासाठी हात सतत सॅिनटाईझ करणे िहताचे राहील.
6.2 कोिहड-19 सदॄय लणे जसे की ताप, सदी , खोकला इयादी िदसनू येत असयास संबिधत परीा उपक द ावरील पयवेकीय अिधकारी
/कमचारी यांना आगाऊ कळवावे.
6.3 उमेदवारांनी “आरोय सेत”ू ॲप डाऊनलोड करणे व याारे वयंमुयांकन करणे, उमेदवाराया िहताचे राहील.
6.4 उमेदवाराने वत :चा जेवणाचा डबा/अपोपहार व पायाची बाटली सोबत आणणे, उमेदवाराया िहताचे राहील.
6.5 परीा कात एकमेकांचे पेन, िलखाण सािहय इयादी वापरयास उमेदवारांना सत मनाई आहे.
6.6 ितबंिधत ेामधील परीा उपक द ावरील उमेदवारांची बैठक यवथा ऐनवेळी इतर परीा उपक द ावर करयात आयास यासंदभात
आयेागाया संकेतथळावर सचूना िसद करयात येईल. तसेच संबिधत उमेदवाराला याया आयोगाकडील नदणी मांकावर
लघुसंदेशाारे कळिवयाची यवथा करयात येईल.
6.7 वापरलेले िटयु पेपर, मुखपट, हातमोजे, सॅिनटाईझर पाऊच, इयादी वत ूपरीा उपक द ावरील फत आछािदत कंुडीमये (Dust Bin)
टाकायात.
6.8 कोिहड-19 िवषाणूया ादुभावाया अनुषंगाने क द  व राय शासन तसेच थािनक ािधकरणाकडून वेळोवळी जारी करयात आलेया
सव सचूना/आदेश यांचे काटेकोरपणे पालन करावे.
6.9 संबंिधत पयवेकीय अिधकारी/कमचारी यांया सचूनेनुसार पडताळणीकरीता उमेदवारास चेहयावरील मुखपट काढणे अिनवाय राहील.

सवसाधारण सचूना :-7.
7.1 तुत वेश माणप परीेया वेशासाठी िनगिमत करयात आले असनू परीेस वेश िदला, हणनू आयोगाने उमेदवारी वीकारली,
असा अथ होत नाही. उमेदवार कोणयाही टयावर अपा असयाचे आढळून आयास याची उमेदवारी र करयात येईल.
7.2 वेश माणपाया सुरिततेची संपणू जबाबदारी संबंिधत उमेदवारावरच राहील. अय यतीकडून कोणयाही कारणाकरीता सदर
वेश माणपाचा दुपयोग केला गेला, तर या यतीकडून मदत घेतली नसयाचे िसद करयाची जबाबदारी उमेदवारावर राहील.
7.3 आयोगाया संकेतथळावरील "उमेदवारांना सवसाधारण सचूना" या िवभागामये उपलध कन देयात आलेया सव तरतुदी
काळजीपवूक वाचनू यांचे कटााने अनुपालन करावे.
7.4 वेश माणपावर तसेच परीेयावेळी पुरिवयात येणाया उरपिकेवर व नपुितकेवर िदलेया सचूना अयंत काळजीपवूक
वाचनू यांचे अनुपालन करावे.
7.5 आयोगाया परवानगीिशवाय कोणयाही पिरिथतीत लेखिनकाची मदत व/िकंवा भरपाई वेळ घेता येणार नाही.
7.6 परीा उपक द मुख, पयवेक, समवेक आदीकंडून तसेच आयोगाकडून वेळोवेळी देयात येणाया सचूनांचे पालन करणे आवयक
राहील.
7.7 परीेसंदभात आयोगाकडून वेळोवेळी देयात येणाया सचूनांबाबत आयोगाया www.mpsc.gov.in या संकेतथळाचे अवलोकन करणे,
उमेदवाराया िहताचे राहील.

परीेनंतर :-8.
8.1 परीा कालावधी संपयानंतर मळू उरपिका लगेचच समवेकांया तायात ायात. तसेच सव उमेदवारांया मळू उरपिका
समवेकाकडे जमा होवनू याचा िहशोब लागेपयंत कोणयाही उमेदवारास परीा काबाहेर जायाची परवानगी नाही.
8.2 समवेकाया परवानगीिशवाय उमेदवाराला वत :चे आसन सोडता येणार नाही.
8.3 परीेनंतर मळू उरपिका समवेकाकडे जमा न करताच परीा काबाहेर घेऊन गेयास अशी कृती आयोगाया सचूनांचे उलंघन
समजनू आयोगाया वेछािधकारानुसार कडक कारवाई करयात येईल.
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Disability (PwBD) :

NO

Scribe required*: NO
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Senior Director, NTA

SELF DECLARATION (UNDERTAKING)

I, ____________________________resident of ________________________________________________, do hereby, declare the following:

1. I have read the Instructions, Guidelines and relevant orders of the Govt. of India pertaining to the COVID-19 pandemic. I have read Information Bulletin, Instructions and Notices related to this examination available on the
website https://csirnet.nta.ac.in/ and www.nta.ac.in

2. I have in the last 14 days (please tick , wherever it is applicable to you, otherwise leave blank) :
a. the following flu-like symptoms: 

Fever:❏      Breathlessness: ❏       

Cough:❏        Sore throat/ Runny Nose: ❏       

Body ache:❏      Others- Please specify:_______________________________      
b. been in close contact with a confirmed case of the COVID-19. ('Close contact' means being at less than one meter for more than 15 minutes) ❏
c. not been in close contact with a person suffering from COVID-19 and am NOT under mandatory quarantine: ❏
d. travelled the following cities/ country prior to arriving at the Centre :❏

1st City 2nd City 3rd City 4th City

Name of cities/ country

Date of Arrival in Centre Country
3. The health and wellbeing of our community are our first priority; therefore, the Centre reserves the right to deny entry to its premises.
4. I have read the detailed “IMPORTANT INSTRUCTIONS for CANDIDATES” as given on Page 2 and “ADVISORY for CANDIDATES REGARDING COVID-19” as given on Page 3, and I undertake to abide by the same.

 
Candidate’s Photo (Same as uploaded on Application Form to be

affixed before reaching the Centre)

 
Candidate’s left-hand thumb Impression (To be affixed

before reaching the Centre)

 
Candidate’s Signature (To be signed, on the Day of Examination in

presence of the Invigilator only)

https://csirnet.nta.ac.in/
https://csirnet.cbtexam.in/candidateportal/www.nta.ac.in


The above undertaking has to be filled up in advance before reaching the Centre, except for the candidate’s signature which has to be affixed in
the presence of the invigilator.
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IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES
 
 

1. As a precaution for COVID-19, the candidate must reach the Centre at the time as indicated against Reporting/Entry time at the Centre, in the Admit Card
2. No candidate shall be permitted to enter after the Gate Closing Time.
3. No candidate shall be permitted to leave the Examination Room/ Hall before the end of the examination.
4. On completion of the examination, please wait for instructions from Invigilator and do not get up from your seat until advised. The candidates will be permitted to move out, one at a time only
5. All candidates are required to download and read carefully, the Instructions and Advisory for COVID-19 given with the Admit Card and strictly adhere to them.
6. This Admit Card consists of three pages- Page 1 contains the Centre details and Self Declaration (Undertaking) form regarding COVID-19, page 2 has“Important instruction for candidates” and

page 3 has “Advisory for candidates regarding COVID-19”.
7. The Admit Card is provisional, subject to satisfying the eligibility conditions as given in the Prospectus/Information Bulletin.
8. Candidates are advised to verify the location of the test venue, a day in advance so that they do not face any problem on the day of the test.
9. If religion/customs require you to wear specific attire, please visit the Centre early for thorough checking and mandatory frisking.

10. No Candidate would be allowed to enter the Examination Centre, without Admit Card and undertaking, Valid ID Proof, and proper frisking. Frisking through Handheld Metal Detector (HHMD),
will be carried out without physical touch.

11. Candidates will be permitted to carry only the following items with them into the examination venue :
a. Personal transparent water bottle,
b. Personal hand sanitiser (50 ml)
c. A simple transparent Ball Point Pen
d. Admit Card along with Self Declaration (Undertaking) downloaded from the NTA website (a clear printout on A4 size paper) duly filled in.
e. Additional passport size photograph for pasting on the Attendance Sheet
f. Original valid ID proof
g. No Candidate is allowed to enter the Centre wearing his/her own mask. Mask will be provided at the Centre. Personal masks will be disposed of in a closed pedal push bin provided at

the Centre.
12. Before reaching the Centre, candidates must enter the required details in the Self Declaration (Undertaking) in legible handwriting, paste the Photograph and put a thumb impression at the

appropriate place on the Admit Card. They should ensure that their Left-Hand Thumb Impression is clear and not smudged.
13. Candidate must carry “Any one of the original and valid Photo Identification Proof issued by the Government” – PAN card/Driving Licence/Voter ID/ Passport/ Aadhaar Card (With photograph)/

E-Aadhaar/ Ration Card/ Aadhaar Enrolment No. with Photo.All other ID/Photocopies of IDs even if attested/scanned photo of IDs in the mobile phone will NOT be considered as valid ID Proof.
14. PwBD candidate (with disability of 40% and more) may be allowed Compensatory/ Extra time of 20 minutes per hour of the examination, whether such candidate uses the facility of Scribe or

not.
15. PwBD candidate must bring a PwBD certificate issued by the Competent Authority if claiming relaxation under the PwBD category. The Scribe provided by the NTA must also carry his/ her

own Self Declaration (Undertaking) regarding educational qualification, passport size photograph, valid government identity, and self-declaration (Undertaking) regarding COVID-19 (as per
the format).

16. Candidates are NOT allowed to carry any personal belongings including electronic devices, or mobile phones to the Examination Centre. Examination Officials will not be responsible for the
safekeeping of personal belongings and there will be no facility.

17. Shoes/footwear with thick soles and garments with large buttons are NOT permitted.
18. Blank sheets of paper for rough work will be provided in the examination Hall/Room. Candidates must write their name and Roll Number at the top of each of the sheet(s) and must drop the

sheet/s in the designated drop box without fail, before leaving the Examination Hall/Room. Failure to do so may result in a non-evaluation of your answers.
19. Candidates must write their name and Roll Number at the top of each of the sheet(s) and must drop the sheet/s in the designated drop box without fail, before leaving the Examination

Hall/Room. Failure to do so may result in a non-evaluation of your answers.
20. Duly filled in Admit Card must be dropped in the designated drop box while leaving the examination Hall/Room. Failure to do so may result in the non- evaluation of your answers.
21. No Candidate should adopt any unfair means or indulge in any unfair examination practices. All the Examination Centres are under surveillance of CCTV and equipped with Jammers.
22. The candidate should ensure that the Question Paper available on the computer screen is as per his/her opted subject/medium indicated in the Admit Card. In case, the subject/medium of the

Question Paper is other than his/her opted subject/medium, the same may be brought to the notice of the Invigilator concerned.
23. If at any stage, it is found that the candidate has submitted multiple applications, his/her candidature will be cancelled and legal action will be taken including debarring in all future examinations

conducted by NTA.
24. Candidates are advised to check updates on NTA's website, i.e http://www.nta.ac.in, https://csirnet.nta.ac.in regularly. They should also check their mailbox on the registered E-mail address and

SMS in their registered Mobile No. for latest updates and information regarding the exam.
25. For any clarification/assistance, you can write to NTA at csirnet@nta.ac.in or call at Helpline number 011-40759000.
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ADVISORY FOR CANDIDATES REGARDING COVID-19 

NTA will implement Social Distancing measures as per the Government of India Guidelines in the current scenario of COVID-19 to ensure the health & safety of the candidates. Adequate measures are being
implemented for the safety of all without compromising the high standards, sanctity, and fairness in the conduct of the examination. Candidates are also required to adhere to Guidelines and processes for Social
Distancing and hygiene to ensure the safety &health of their own and fellow candidates.

For safety purposes, NTA strongly advises candidates not to bring anything other than permitted items. However, in the case of an unavoidable situation, there will be an arrangement to store the bags at Centres at
the owner’s risk

Preparation at the Centre

1. Standard Operating Procedures for implementing safety precautions and for maintaining the required standard of hygiene will be implemented. Before the test starts, the Seating Area including the monitor
keyboard, mouse, webcam, desk, and chair will be thoroughly sanitized. All door handles, staircase railing, lift buttons, etc. will be disinfected.

2. Hand Sanitizer will be available at entry and inside the exam venue at various places for candidates and Centre staff to use.
3. Thermo guns will be used to check the body temperature of candidates.
4. Bar code readers will be used at the entry point to scan the Bar code on the Admit Card. The room/hall number will be informed to the candidates at this point.
5. It is ensured that all the processes are touch-free, to the maximum possible extent, to ensure Social Distancing norms.
6. Candidates are expected to reach the Centre as per the Reporting/Entry time at the Centre given in the Admit Card to avoid any crowding at the Centre at the time of entry and to maintain social distancing.

Pre-Exam Preparation

1. Candidate to check Reporting/ Entry time at Centre given in the Admit Card and to reach Centre as per Reporting Time only to avoid any crowding at the Centre at the time of entry and to maintain social
distancing.

2. Candidate should fill Admit card and Undertaking completely and properly, as per instructions.
3. Candidates will be permitted to carry only certain items with them into the venue as mentioned in Point 11 of "Important Instructions to Candidates" on Page 2.

At the time of Entry

1. Candidates need to follow standard procedures at all times. Queue manager/ropes and Floor Marks will be arranged outside the Centre.
2. Lab numbers will not be displayed outside the Centre to avoid any crowding at any one place in any situation.
3. Candidates will be required to sanitize hands by washing with soap and/or with Hand Sanitizer before entry into the Centre. Hand sanitizer will be available at various locations in the Centre.
4. Candidate should bring duly filled in Admit Card and Undertaking as per instructions.
5. Do not bring prohibited items to the exam Centre as there are no arrangements available for safekeeping your belongings. Please refer to Point-11 of IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES given on

Page-2 for permitted items.
6. At the time of entry, the filled-in Undertaking on Admit Card and body temperature (using Thermo Guns) will be checked and Centre staff will guide you to your lab after contact-free frisking and document

verification. If the body temperature is higher than the COVID-19 norms, the Candidate would be required to take the exam in a separate room. Candidates are required to strictly adhere to instructions
provided by Centre staff.

7. Please observe that no one will be denied permission to appear in the examination unless he/ she violates the COVID-19 directives/advisories of Government (Central/State) applicable on the day of the exam
and instructions mentioned in the Admit Card.

During Examination

1. Candidates will be offered a fresh mask before entry. In order to stop chances of any UFM being used in the examination, the candidate is expected to wear the freshly provided mask at the Centre.
2. Before the test starts, the seating Area including the monitor keyboard, mouse, webcam, desk, and chair will be thoroughly sanitized. Candidates can further sanitize the same with sanitizers that will be made

available in the examination lab/room/hall.
3. Candidates are required to paste a passport size photograph and sign on the Attendance Sheet after sanitizing hands with sanitizer.

After Examination

1. On completion of the test, the candidates will be permitted to move out in an orderly manner, one candidate at a time. Please wait for instructions from the invigilator and do not get up from your seat until
advised.

2. Candidate must drop the Admit Card and the Sheets provided for rough work in the drop boxes after displaying them to the staff available next to dropbox while leaving the exam Hall/Room. If any candidate
misses dropping Admit Card and the Sheets provided for rough work in designated drop boxes, action (which also includes disqualification from the exam) can be taken against him/her..
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la?k yksd lsok vk;ksx] /kkSyiqj gkml] 'kkgtgk¡ jksM] ubZ fnYyh - 110069

Union Public Service Commission
Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi - 110069

bZ&ços'k i= e-ADMIT CARD

vkidks flfoy lsok ¼ çkjafHkd ½ ijh{kk, 2022 ds fy, ços'k fn;k x;k gS  |

You are admitted to the Civil Services (Preliminary) Examination, 2022

ijh{kk dh rkjh[k :-  05 twu, 2022    Date of Examination :- 05th June, 2022

uke Name  RATHOD SWATI MOHAN

12219329489

vuqØekad  Roll No.  6615731

igpku i=  Photo Identity Card  AADHAR CARD NO : 553844370150

firk dk uke Father's Name  RATHOD MOHAN NAMDEV

ekrk dk uke Mother's Name  RATHOD LALITA MOHAN

dsUæ Centre  PUNE

ijh{kk dk LFkku 
Venue of Examination

(042)BHARTI VIDYAPEETH'S SOU VIJAYMALA KADAM KANYA PRASHALA, ERANDWANE, 
PUNE-411038        

le; lkj.kh / Time Table 

fo"k; ¼ fo"k; dksM ½ / Subject (Sub. Code) le; / Time

ç'u i=  -   1   -   (01) / Paper     -    I   -      (01) 9.30 cts iwokZgu ls 11.30 cts iwokZgu / 09.30 A.M. to 11.30 A.M.

ç'u i=  -   2   -   (02) / Paper     -   II   -      (02) 02.30 cts vijkgu ls 04.30 cts vijkgu / 02.30 P.M. to 04.30 P.M.

1. ijh{kk LFky ij ços'k djus ds fy, bl bZ&ços'k i= ¼fçaVvkmV½ dks QksVks igpku i= ¼ewy½] ftldk Øekad Åij vafdr gS ,oa CySd 
c‚y i‚baV isu] lfgr çR;sd l= esa lkFk yk,aA bZ&ços'k i= dks vafre ifj.kke dh ?kks"k.kk gksus rd lqjf{kr j[ksaA  |

BRING THIS E-ADMIT CARD (PRINT OUT), ALONG WITH THE (ORIGINAL) PHOTO IDENTITY CARD, AS MENTIONED ABOVE AND BLACK BALL POINT PEN 
IN EACH SESSION TO SECURE ADMISSION TO EXAMINATION HALL. E-ADMIT CARD MUST BE PRESERVED TILL THE DECLARATION OF THE FINAL 
RESULTS.

2. —i;k uksV djsa fd çR;sd l= esa ijh{kk ds çkjaHk gksus ds 10 feuV igys ijh{kk LFky ij ços'k can dj fn;k tk,xkA ços'k can gksus ds 
i'pkr ijh{kk LFky ij fdlh Hkh mEehnokj dks vanj tkus dh vuqefr ugha nh tk,xhA
PLEASE NOTE THAT ENTRY INTO THE EXAMINATION VENUE SHALL BE CLOSED 10 MINUTES BEFORE THE SCHEDULED COMMENCEMENT OF THE 
EXAMINATION IN EACH SESSION. NO CANDIDATE SHALL BE ALLOWED THE ENTRY INTO THE EXAMINATION VENUE AFTER CLOSURE OF THE ENTRY.

secure=CSP/ec3a759767/12219329489

              

ijh{kk fu;a=d/Controller of Examination



flfoy lsok ¼ çkjafHkd ½ ijh{kk, 2022

bZ & ços'k i=

egRoiw.kZ vuqns'k

 
1. bZ&ços'k i= dh lko/kkuhiwoZd tkap djsa rFkk folaxfr;ka] ;fn dksbZ gksa] rRdky la?k yksd lsok vk;ksx ds /;ku esa yk,aA

2. la?k yksd lsok vk;ksx ds lkFk vius lHkh i= O;ogkj esa viuk uke] vuqØekad] jftLVªs'ku vkbZ Mh rFkk ijh{kk ds uke vkSj o"kZ dk 
mYys[k djsa A

3. çR;sd l= esa ijh{kk Hkou esa ços'k fuf'pr djus ds fy, ml ewy QksVks igpku i= ds lkFk bZ&ços'k i= ¼fçaVvkmV½ vo'; yk,a] 
ftldh la- bZ&ços'k i= ij mfYyf[kr gSA flfoy lsok ijh{kk] 2022 ds vafre ifj.kkeksa dh ?kks"k.kk rd bZ&ços'k i= dks vo'; gh 
lqjf{kr j[ksaA

4. bZ&ços'k i= dh lqj{kk dh ftEesnkjh vkidh gS vkSj ;fn dksbZ vU; O;fä bl bZ&ços'k i= dk ç;ksx djrk gS] rc ;g çekf.kr djus dk 
nkf;Ro vkidk gS fd vkius fdlh çfr:i/kkjd dh lsok ugha yh gSA

5. mEehnokj uksV djsa fd vks ,e vkj mÙkj i=d esa] fo'ks"k :i ls vuqØekad vkSj ijh{k.k iqfLrdk dh lhjht dksM ds laca/k esa fooj.k 
,udksM gksus ij gqbZ fdlh çdkj dh pwd  /  Hkwy /  folaxfr ds ekeys esa mÙkj i=d vLoh—r dj fn;k tk,xkA

6. —i;k uksV djsa fd ijh{kk ds çkjaHk gksus ds 10 feuV igys ijh{kk LFky ij ços'k can dj fn;k tk,xk vFkkZr iwokZgu l= esa 09 :20 cts 
rFkk vijkgu l= esa 02:20 cts ços'k can gksus ds i'pkr ijh{kk LFky ij fdlh Hkh mEehnokj dks vanj tkus dh vuqefr ugha nh tk,xhA

7. mEehnokjksa dks lykg nh tkrh gS fd os fÝfLdax ds fy, le; jgrs ijh{kk LFky ij igqapsA

8. mEehnokj ;g /;ku j[ksa fd mUgsa muds bZ&ços'k i= esa of.kZr ijh{kk LFky ds vykok fdlh vU; ijh{kk LFky ij ijh{kk esa cSBus dh 
vuqefr ugha nh tk,xhA

9. ijh{kk uksfVl esa miyC/k Þijh{kk fu;ekoyhß ds varxZr Þijh{kk esa ços'k fn, x, mEehnokjksa ds fy, fo'ks"k vuqns'kß vkSj ijh{kk Hkou ds 
ckgj çnf'kZr ÞiksLVjß ftlesa vuqns'kksa dk mYys[k fd;k x;k gS] dks i<+sA

10. ijh{kk ds fy, vkidh mEehnokjh vuafre gSA

11. mEehnokjksa ds ikl dksbZ eksckby Qksu ¼;gka rd fd fLop v‚Q eksM esa Hkh½ ] istj ;k vU; bysDVª‚fud midj.k vFkok çksxzke fd, 
tkus ;ksX; fMokbl vFkok isu Mªkbo LekVZ o‚p] tSlk dksbZ LVksjst ehfM;k bR;kfn vFkok dSejk vFkok CywVwFk midj.k vFkok dksbZ vU; 
,slk midj.k vFkok lacaf/kr lgk;d lkexzh pkyw vFkok fLop v‚Q eksM esa ugha gksuh pkfg, ftudk ijh{kk ds nkSjku lapkj lk/ku ds 
:i esa ç;ksx fd;k tk ldrk gSA bu vuqns'kksa dk fdlh çdkj ls mYya?ku fd, tkus ij vuq'kklfud dkjZokbZ dh tk,xh vkSj Hkkoh 
ijh{kkvksa ds fy, çfrcaf/kr dj fn;k tk,xkA

12. mEehnokjksa }kjk ijh{kk d{k / Hkou ds Hkhrj lkekU; vFkok lkekU; dykbZ ?kM+h ys tkus dh vuqefr gksxhA ijUrq] fdlh fo'ks"k lgk;d 
midj.k okyh ?kfM+;ka] ftUgsa lapkj lk/ku ds rkSj ij ç;ksx fd;k tk lds vFkok LekVZ ?kfM+;ksa dk ç;ksx iw.kZr;k oftZr gS vkSj 
mEehnokjksa dks bl çdkj dh ?kfM+;ka ijh{kk d{k  / Hkou esa ys tkus dh vuqefr ugha gSA

13. ijh{kk ds nksuksa ç'uks i=ksa esa mEehnokj }kjk xyr mÙkj vafdr fd, tkus ij iSuYVh ¼_.kkRead vadu½ gksxh A

14. dkys c‚y IokbaV isu ls fHkUu fdlh vU; isu ls vafdr fd, x, mÙkjksa dk ewY;kadu ugha fd;k tk,xk A

15. mEehsnokjksa dks lykg nh tkrh gS fd os dherh  /  ewY;oku lkeku vkSj cSx ijh{kk Hkou esa u yk,a] D;ksafd mudh lqj{kk lqfuf'pr ugha dh 
tk ldrhA bl laca/k esa gq, uqdlku ds fy, vk;ksx ftEesnkj ugha gksxk A

16. ftu mEehnokjksa dh bZ&ços'k i= ij QksVks Li"V ugha gS] mUgsay ijh{kk esa ços'k ds fy,] opuca/k ds lkFk vius lkFk QksVks igpku dk 
çek.k rFkk ikliksVZ vkdkj ds nks QksVksxzkQ] çR;sd l= ds fy, ,d] ykus gksaxsA

17. os mEehnokj] ftUgksaus Lo;a ds LØkbc ¼ys[ku lgk;d½ dk fodYi pquk gS] —i;k ;g uksV djsa fd muds LØkbc ¼ys[ku lgk;d½ dks 
ijh{kk ds fy, rHkh vuqefr çnku dh tk,xh tc ,sls LØkbc ¼ys[ku lgk;d½ ds ikl vyx bZ&ços'k i= gksxkA Lo;a ds LØkbc ¼ys[ku 
lgk;d½ ds fy, bZ&ços'k i= vyx ls tkjh fd, tk,axsA

18. lHkh mEehnokjksa ds fy, ekLdj / Qsl doj iguuk vfuok;Z gSA ftu mEehnokjksa us ekLd  / Qsl doj ugha iguk gksxk] mUgsa ijh{kk LFky esa 
ços'k ugha fn;k tk,xkA

19. rFkkfi] ijh{kk çfØ;k ls tqM+s çkf/kdkfj;ksa }kjk] lR;kiu fd, tkus ij mEehnokjksa dks ekLd gVkuk gksxkA

20. mEehnokjksa dks vius bLrsleky ds fy, ikjn'khZ 'kh'kh ¼NksVs vkdkj dh½ esa gSaM lSfuVkbtj ykuk gksxkA

21. mEehnokjksa dks dksfoM&19 ds ekun.Mksa dks vuqikyu djrs gq,] ijh{kk gky@d{k ds Hkhrj rFkk ijh{kk&LFky ifjlj esa lkekftd nwjh 
vkSj futh lkQ&lQkbZ dk /;kku j[kuk gksxkA



Civil Services (Preliminary) Examination, 2022
e-Admit Card

Important Instructions

 
1. Check the e-Admit Card carefully and bring discrepancies, if any, to the notice of the UPSC immediately.

2. Mention your Name, Roll Number, Registration ID and Name & Year of the Examination in all the correspondence with the UPSC.

3. Bring the e-Admit Card (print out) along with the (original) Photo Identity Card, whose number is mentioned in the e-Admit Card, in 
each session to secure admission to Examination Hall. E-Admit Card must be preserved till the declaration of the final results of the 
Civil Services Examination, 2022.

4. You are responsible for safe custody of the e-Admit Card and in the event of any other person using this e-Admit Card, the onus lies 
on you to prove that you have not used the service of any impersonator.

5. Candidates should note that any omission/ mistake/ discrepancy in encoding / filling in details in the OMR answer sheet, especially 
with regard to Roll Number and Test Booklet Series Code, will render the answer sheet liable for rejection.

6. Please note that entry into the Examination Venue shall be closed 10 minutes before the schedule commencement of the 
Examination i.e. 09:20 AM for the Forenoon Session and 02:20 PM for the Afternoon Session. No candidate shall be allowed the entry 
into the Examination Venue after closure of the entry.

7. Candidates are advised to enter the Examination Venue well in time for frisking.

8. Candidates should note that they shall not be allowed to appear at any other Examination Venue except the Examination Venue 
mentioned in the e-Admit Card.

9. Read the 'Special Instructions for candidates admitted to the Examination' given in the 'Rules for the Examination' available in 
Examination Notice and the 'Poster' containing instructions displayed outside the Examination Venue.

10.Your candidature to the Examination is provisional.

11. Candidate should not be in possession of or using any mobile phone (even in switched off mode), pager or any electronic 
equipment or programmable device or storage media like pen drive, smart watches, etc., or camera or Bluetooth devices or any other 
equipment or related accessories either in working or switched off mode capable of being used as a communication device during the 
examination. Any infringement of these instructions shall entail disciplinary action including ban from future Examinations.

12. Use of normal or simple wrist watches by candidates is allowed inside the Examination Rooms/ Halls. However, use of watches 
fitted with any special accessory that might be used as communication device or smart watches is strictly prohibited and candidates 
are not allowed to take such watches into the Examination Rooms/ Halls.

13. There will be penalty (Negative Marking) for wrong answers marked by a candidate in both the question papers of the Examination.

14. Answers other than those marked by Black Ball Point Pen will not be evaluated.

15.Candidates are advised not to bring any valuables/ costly items and bags to the Examination Venue, as safe keeping of the same 
cannot be assured. The Commission will not be responsible for any loss in this regard.

16. Candidates who do not have clear photographs on the e-Admit Card will have to bring a photo identify proof and two passport size 
photographs one for each Session for appearing in the Examination with an undertaking.

17. Candidates, who have opted for their own scribe, may note that their own scribe will be allowed for the Examination only with a 
separate e-Admit Card for such scribe. The e-Admit Cards for the own scribes will be issued separately.

18. Wearing of mask/face cover is mandatory for all candidates. Candidates without mask/face cover will not be allowed entry into the 
Venue.

19. Candidates, however, will have to remove their masks for verification, whenever required by the Examination functionaries.

20. Candidate may carry his/her own hand sanitizer (small size) in transparent bottle.

21. Candidates to follow COVID 19 norms of 'social distancing' as well as 'personal hygiene' inside the Examination Halls/Rooms as 
well as in the premises of the Venue.





ADMIT CARD

Venue Of Examination :

App Sequence No

CANDIDATE’S FULL NAME

Controller of Examination
META, Nashik

Invigilator Signature

Application ID

REPORTING/ENTRY TIME AT EXAM CENTRE /

परी�ाक� �ात �रपोट� कर�ाची/�वेशाची वेळ

GATE CLOSING TIME OF EXAM CENTRE / परी�ा

क� �ा म�े �वेश बंद हो�ाची वेळ

Maharashtra Housing and Area Development Authority-2021

महारा� गृहिनमा�ण व �े�िवकास �ािधकरण-२०२१�

EXAM CENTRE DETAILS

परी�ा क� � तपशील :

EXAM DISTRICT

EXAM DATE & TIME

परी�ेची तारीख आिण वेळ

CASTE CATEGORY

CANDIDATE'S SIGN. 

परी�ाथ� �ा�री

(परी�ागृहात समवे�का समोर सही

कर�ाची जागा)

INVIGILATOR SIGN. 

समवे�क �ा�री 

EXAMINATION CITY NAME / परी�ा असले�ा

शहराचे नाव

GENDER / िलंग

नोट : उमेदवाराने �वेशप�ावर िदले�ा सव� सूचनांचे वाचन करणे अिनवाय� आहे.

SEAT NO. POST APPLIED FOR CENTER CODE

09.00 AM

10.30 AM

PUNE

BARCODE

CANDIDATE’S FULL NAME

REPORTING TIME

�रपोट� कर�ाची/ �वेशाची वेळ

TIME SLOT

ROLL NO./LOGIN ID

QUESTION PAPER 
LANGUAGE

PASSWORD (DDMMYYYY)

SUBJECT / CLUSTER

GATE CLOSURE TIME

�वेश बंद हो�ाची वेळ 

Please affix your
recent passport size
color photograph and

sign across the 
photo in front of the 

invigilator 

Photo

Signature

Candidate’s Signature

To be signed in front of the
Invigilator

APPLICATION NUMBER

DATE OF BIRTH

GENDER

IS CANDIDATE PERSON 
WITH DISABILITY

 
DISABILITY TYPE

SCRIBE REQUIRED

BARCODE

ADDRESS OF THE CANDIDATE :

APPLICATION NO.

APPLICATION NO.

CASTE 
CATEGORY

POST APPLIED

Secretary/ MHADA

AADHAR No./AADHAR 
ENROLLMENT No.

AMOL UDDHAVSING BABAWALE

MHD210354720

10-04-1989

6

N.A

No

Siddhi Consultancy

3:45 PM

07-02-2022 & 4:00 PM - 6:00 PM

2:30 PM

SVIT Polytechnic Campus, Gat No 16/1 Solapur Barshi Road, Gulawanchi, SOLAPUR, Maharashtra, India - 413255

60731438800097

10041989

Male

No

MHD210354720 Junior Clerk cum Typist

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

OBC

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

781236084769



SELF DECLARATION (UNDERTAKING) / �यं घोषणाप� (वचनप�)

 माझे नाव __________________________________________ आहे आिण मी ___________________________ येथील रिहवासी असून खालील�माणे घोिषत करतो:

1.  मी, कोिवड-19 महामारी�ा संदभा�त भारत सरकार�ा सूचना, माग�दश�क त�े आिण संबंिधत आदेश वाचले आहेत. मी, वेबसाईट ‘https://mhada.gov.in/ʼ वर असले�ा या 

परी�ेशी संबंिधत भरती�ा अिधसूचना व सूचना (Notices) वाच�ा आहेत.

2.  मला मागील १४ िदवसाम�े खालील �कारातील ल�णे होती, (तुम�ासाठी िजथे यो� असेल तेथे ✔खुण करा, अ�था �र� ठेवा):

 a.  the following flu-like symptoms: �ूसारखी कोणतीही खालील ल�णे:

 ताप : ❏,  खोकला : ❏, धाप लागणे : ❏,  घसा खवखवणे / नाक वाहने : ❏,  अंगदुखी : ❏,  ल�णे न�ती : ❏

इतर- अस�ास �� करा: __________________________________________________________

b.  कोिवड-19 ची पु�ी झाले�ा ��ीशी जवळून संपका�त होतो/होते ❏ (“जवळून संपक� ” याचा अथ� एक मीटरपे�ा कमी अंतरावर 15 िमिनटापे�ा जा� वेळ राहणे आहे.)

c. कोिवड-19 पासून �� असले�ा ��ीशी जवळून संपका�त आलेलो नाही आिण मला अिनवाय� Quarantine िकंवा िवलगीकरणात ठेवले नाही: ❏

d.  परी�ा क� �ात ये�ा�ा मागील १४ िदवसाम�े खालील शहरांम�े/देशांम�े �वास केला.❏

Thank You,

Shift Details Reporting Time Exam Start Time Exam End Time

Shift 1

Shift 2

08:00 AM

11:30 AM

09:00 AM

12:30 PM

10:30 AM

2:00 PM

3.  मी, "उमेदवारांसाठी मह�ा�ा सूचना" तपशीलवार वाच�ा आहेत आिण “कोिवड-19 �ा संदभा�त स�े” वाचले आहेत, आिण मी �ाचे पालन कर�ाचे वचन देतो.

 

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                उमेदवाराची �ा�री

(परी�े�ा िदवशी पय�वे�का�ा उप��थतीत �ा�री करा)

मह�ाची नोदं : 

1)  वरील वचनप� या क� �ात पोहोच�ापूव�च भरा.  �ा�री पय�वे�का�ा उप��थतीत केली पािहजे. 

2)  आप�ा समुदायाचे आरो� आिण सु��थती आमचे पिहले �ाधा� आहे. िनयमाचे पालन न के�ास, परी�ाक� �ात व �ा�ा प�रसरात �वेश नाकार�ाचा अिधकार आहे.

पिहले शहर दुसरे शहर ितसरे शहर चौथे शहर

शहर/देशाचे नाव

परत�ाची तारीख



परी�ेसाठी बसणा�या उमेदवारांसाठी मह�पूण� सूचना

1.  उमेदवाराचा ���गत तपिशल, जसे की, वय, शै�िणक गुणव�ा इ. �ां�ा �माणप�ाशी न पडताळता �ांना ऑनलाईन परी�ेसाठी बोलािवले आहे. परी�ेस 

बस�ापूव� उमेदवाराने हे सुिनि�त करावयाचे आहे की �ाडासाठी जािहरातीत अटी �णून नमूद केले�ा अह�ता िनकषांची ते पूत�ता करत आहेत.

2.  िदनांक /स�/क� �/परी�ा�थान याबाबत कोण�ाही बदला�ा िवनंतीची दखल घेतली जाणार नाही.

3.  कृपया याची नोदं �ावी की हे �वेशप� �णजे �ाडा �दारा रोजगाराची हमी न�े.

4.  उमेदवारा�ा िनवडीसंदभा�त /भरती संबंधात उमेदवाराकडून िकंवा उमेदवारा�ा वतीने होणारा कोणताही �चार िकंवा राजकीय िकंवा अ� मागा�ने दबाव आण�ास 

संबंिधत उमेदवारास अपा� ठरिव�ात येईल.

5.  कृपया आप�ासोबत नवीनतम फोटो िचटकवलेले �वेशप� आिण स�ा कायदेशीरपणे �ीकार�ायो� मुळ ��पातील फोटो प�रचय प� आणावे. आवेदन प�ावर 

असणारे नाव (ऑनलाईन नोदंणी�ा वेळी जे उमेदवाराने िदलेले आहे) फोटो प�रचय प�ावरील नावाशी तंतोतंत जुळायला हवे. िववाहानंतर �ा मिहला उमेदवाराचे पिहले 

/ मधले/ अंितम नाव बदलेले आहे �ांनी खास दखल �ावी. आवेदन प�ावरील आिण फोटो प�रचय प�ावरील नावात कोणताही फरक असेल तर अ�ा उमेदवारास 

परी�ेस बसू िदले जाणार नाही.

6.  कोिवड-19 साठी खबरदारी �णून, उमेदवाराने क� �ात �रपोट�ग/�वेशात सूिचत केले�ा वेळेवर क� �ात पोहचणे आव�कआहे.

7.  परी�ेक�रता उमेदवाराने मा� घालून येणे बंधनकारक आहे.

8.  �वेश�ार बंद झा�ानंतर कोण�ाही उमेदवाराला �वेशासाठी परवानगी िदली जाणार नाही.

9.  परी�ेची पूण� वेळ संप�ानंतर, कृपया पय�वे�का�ा सूचनांसाठी �ती�ा करा आिण तु�ाला सांिगत�ािशवाय तुम�ा जागेव�न उठू नका. उमेदवारांना एका वेळी एक अशा रीतीने 

जाऊ िदले जाईल.

10.  सव� उमेदवारांनी �वेशप�ासह िदले�ा कोिवड -19 साठी सूचना आिण स�ांना डाउनलोड केले पािहजे आिण काळजीपूव�क वाचले पािहजे आिण काटेकोरपणे �ाचे पालन केले 

पािहजे.

11. या �वेशप�ात तीन पाने आहेत - पान १ म�े “क� �ाचे तपशील, पान २ म�े कोिवड -19 �ा संदभा�त �यं घोषणाप� (वचनप�)”, पान ३ म�े “उमेदवारांसाठी मह�पूण� सूचना” आहेत. 

उमेदवारांनी सव� तीन पाने डाउनलोड केली पािहजेत.

12.  �वेशप� ता�ुरते असून, ते भरती�ा अिधसूचनेत िदले�ा पा�ते�ा सव� अटी पूण� कर�ा�ा अधीन असेल.

13.  उमेदवारांना सुचिवले जाते की �ांनी गरज अस�ास परी�े�ा िठकाणी एक िदवस अगोदर भेट �ावी आिण �ा क� �ावर पोहोच�ाची �व�था पहावी, जेणेक�न परी�े�ा िदवशी 

कोणतीही सम�ा उ�वणार नाही.

14.  कोण�ाही उमेदवाराला �वेशप� , वैध ओळखप� पुरावा, फोटो�ाफ आिण यो� तपासणीिशवाय परी�ा क� �ात �वेश िदला जाणार नाही. 

15.  उमेदवारांनी खालील नमूद व�ंूखेरीज कुठलीही व�ू सोबत बाळगू नये.

 a.    साधे पारदश�क िनळे िकंवा काळे बॉल पॉइंट पेन.

 b.   �वेशप� आिण �यं घोषणाप� (वचनप�), दो�ी महारा� गृहिनमा�ण व �े�िवकास �ािधकरण संकेत �थळाव�न डाउनलोड के�ानुसार यो�री�ा भरलेले (ए4 आकारा�ा �

कागदावर �� ि�ंटाऊट घेतलेली असावी).

 c.    �वेशप�ावर असले�ा फोटो�ाफची एक अित�र� �त ऍडिमटकाड� वर लाव�ासाठी.

 d.    वैध फोटो आयडीचा पुरावा.

16.  क� �ात ये�ापूव� , उमेदवाराने सुवा� ह�ा�रात घोषणाप�ात (वचनप�) तपशील िलिहणे आिण यो� िठकाणी �ाचे फोटो�ाफ लावणे आव�क असेल.

17.  उमेदवाराने “शासनाने जारी केले�ा कोण�ाही एका मूळ आिण वैध ओळखप�ाचा पुरावा” सोबत आणला पािहजे, जसे पॅनकाड�/ वाहनचालक परवाना/मतदार 

ओळखप�/पासपोट�/आधार काड�. (फोटो�ाफ इतर अ� आयडी/आयडीज�ा छाया�ित, मग �ा सा�ांिकत केले�ा अस�ा तरीही/मोबाईल फोनम�े आयडीजचे �ॅन केलेले 

फोटोज वैध आयडी पुरावे �णून िवचारात घेतले जाणार नाहीत.)

18.  परी�ा क� �ात उमेदवारांना कोण�ाही ���गत व�ू सोबत बाळग�ास परवानगी िदली जाणार नाही, �ात इले�� ॉ िनक उपकरणे , मोबाईल फो�, �ाट� वॉच, आिण 

इतर बंदी घातलेले/�ितबंधीत व�ंूचा समावेश असेल. परी�ेचे अिधकारी ���गत व�ंू�ा सुरि�ततेसाठी जबाबदार नसतील आिण �ासाठी कोणतीही सुिवधा परी�ा 

क� �ावर केलेली नसेल.

19. यो� �रतीने भरलेले व �ा�री केलेले �वेशप� प�र�े�ा शेवटी पय�वे�कांना सोपिवणे आव�क आहे.

20. उमेदवारांना स�ा दे�ात येतो की,  �ांनी महारा� गृहिनमा�ण व �े�िवकास �ािधकरणा�ा वेबसाईटवर िनयिमतपणे अपडेट्स तपासत रािहले पािहजे . �ांनी अलीकडचे अपडेट्स �

आिण मािहतीसाठी �ां�ा नोदंणीकृत इमेल अड� ेसवर �ांचे मेलबॉ� आिण �ां�ा नोदंणीकृत मोबाईल �मांकावर एसएमएस देखील तपासत रािहले पािहजे.

 महारा� गृहिनमा�ण व �े�िवकास �ािधकरण उमेदवारां�ा आरो� आिण सुरि�ततेची खा�ी कर�ासाठी कोिवड -19 �ा स�ा�ा प�र��थतीत भारत सरकार�ा माग�दश�क �

सूचनां�ा अनुसार सुरि�त अंतर राख�ा�ा उपाययोजनांची अंमलबजावणी करेल. परी�े�ा आयोजनात उ� �माण पािव�, आिण िन��पणाची कोणतीही तडजोड न करता 

सुर�ेततेसाठी पुरेशा उपाययोजनांची अंमलबजावणी केली जाईल. उमेदवारांनी देखील सुरि�त अंतर राख�ासाठी आिण ��तेसाठी माग�दश�क सूचना आिण न�ा �ि�येचे पालन 

केले पािहजे आिण �ां�ा �तः �ा आिण सोबती उमेदवारां�ा सुरि�तता आिण आरो�ाची खा�ी केली पािहजे. सुरि�तते�ा हेतूसाठी, महारा� गृहिनमा�ण व �े�िवकास �

�ािधकरण परवानगी असले�ा व��ू वगळता इतर व��ू न आण�ाचा काटेकोर स�ा देत आहे. 

�वेशा�ा वेळी

i. �वेशा�ा वेळी �वेशप�ावर भरलेले वचनप�, आिण शरीराचे तापमान (थम� ग� वाप�न) तपासले जाईल. शरीराचे तापमान कोिवड -19 �ा िनयमांपे�ा जा� असेल, तर 

उमेदवाराला िवलगन क�ात नेले जाईल. क� �ाकडील कम�चारी �वेशप�ावरील बारकोड �ॅन कर�ासाठी तु�ाला संबंधीत खोलीकडे जा�ासाठी माग�दश�न करतील. उमेदवारांनी 

क� �ाकडील कम�चा�यांनी िदले�ा सूचनांचे काटेकोरपणे पालन केले पािहजे.

ii.  �ाने/ितने परी�े�ा िदवशी सरकार�ा (क� �सरकार/रा�सरकार) लागू कोिवड -19 िनद�शाचे/स�ांचे आिण �वेशप�ात उ�ेख केले�ा सूचनांचे उ�ंघन के�ास संबंिधतास 

परी�ेला बस�ासाठी परवानगी िदली जाणार नाही याची कृपया काळजी �ा.

 मी िदलेले सव� िनयम वाचले आहेत आिण सव� िनयम जाणून घेत�ावरच आवेदन अज� भरला आहे. या आवेदनात मी िदलेली मािहती मा�ा सव��ृ� मािहतीनुसार आिण 

खरी आहे.जर नंतर�ा ट��ात असे आढळले की मी िदलेली मािहती चुकीची आहे आिण/िकंवा खोटे �माणप� (�े) सादर केले आहे, तर मला जाणीव आहे की माझी 

उमेदवारी र� केली जाईल आिण मी िदलेली शु�ं परत िमळणार नाहीत. तसेच, मी काय�ातील तरतुदीनुसार मा�ावर कायदेशीर आिण/दंडा�क कारवाई साठी पा� 

असेल.

 महारा� गृहिनमा�ण व �े�िवकास �ािधकरण तुम�ा आरो�ाची आिण सुरि�ततेची कामना करते आिण या परी�े�ा सुरळीत आिण सुरि�त आयोजनासाठी तुम�ा �

सहकाया�ची िवनंती करीत आहे.

Thank You,

Shift Details Reporting Time Exam Start Time Exam End Time

Shift 1

Shift 2

08:00 AM

11:30 AM

09:00 AM

12:30 PM

10:30 AM

2:00 PM




	Page 1
	Page 2
	Page 3

