
 
 

                   

 

उमेदवारांना िवशेष सचूना  
 

 
1. येक परी े यावेळीउमेदवाराने संबंिधत परी ेचे वेश माणप  आणणे स तीचे आहे.  
2. परी ेस येतेवेळी वत: या ओळखी या परुा यासाठी वत:चे आधार काड, िनवडणकू आयोगाचे ओळखप , पासपोट, 

पनॅकाड कवा माट काड कारचे ाय हग लायस स यापैकी िकमान कोणतेही एक मळू ओळखप  व याची छायांिकत त 
सोबत आणणे अिनवाय आहे.  

3. संबंिधत परी ेचे वेश माणप  व वरील माणे ओळखीचा मळू परुावा सादर के यािशवाय परी ेस वेश िदला जाणार नाही. 
4. िडजीटल डायरी, पेजर, माय ोफोन, मोबाईल फोन, कॅमेरा अंतभतू असलेली कोण याही कारची साधने, िसमकाड, 

ल ूटूथ, दरूसंचार साधने हणनू वापर यायो य कोणतीही व त,ू इले ॉिनक उपकरणे, वहया, नोटस, परवानगी नसलेली पु तके, 
ब ॅ ज, पिरगणक (Calculator) इ यादी कारची साधने/सािह य परी ा क ा या पिरसरात तसेच परी ा क ात आण यास, 
वत:जवळ बाळग यास, याचा वापर कर यास अथवा या या वापरासाठी इतरांची मदत घे यास स त मनाई आहे. असे सािह य 
आण यास ते परी ा क ाबाहेर ठेव याची व या या सरुि ततेची जबाबदारी संबंिधत उमेदवाराची राहील. 

5. आयोगाने परवानगी नाकारलेले कोण याही कारचे अनिधकृत साधन/सािह य परी े या वेळी संबंिधत उपक ा या 
मु य वेश ारावरच ठेवाव ेलागेल. अशा साधन/सािह या या  सरुि ततेची जबाबदारी संबंिधत उमेदवाराची राहील. यासंदभ तील 
कोण याही कार या नकुसानीस आयोग, िज हा शासन कवा शाळा/ महािव ालय यव थापन जबाबदार राहणार नाही.  

6. फ त पेन, पे सल, वेश माणप , ओळखीचा मळू परुावा व याची छायांिकत त अथवा वेश माणप ावरील 
सचूनेनसुार आयोगाने   परवानगी िदले या सािह यासह उमेदवाराला परी ा क ात वेश दे यात येईल. 

7. अज त हेतपुरु सर खोटी मािहती देणे कवा खरी मािहती दडवनू ठेवणे कवा यात बदल करणे कवा िनवड ि ये या 
कोण याही ट यावर आयोगास सादर केले या परुावा/कागदप ाम ये अनिधकृतपणे खाडाखोड करणे कवा खाडाखोड केलेले वा 
बनावट परुावा, दाखले सादर करणे, आयोगाने वळेोवेळी िदले या सचूनांचे पालन न करणे, परी ा क ातील गैरवतन, परी े या 
वेळी न कल करणे, विशला लाव याचा य न करणे यासारखे अथवा परी ा क ा या बाहेर अथवा परी ेनंतरही तसेच अ य 
कोणतेही गैर कार करणा-या उमदेवारांना गणु कमी करणे, िविश ट कवा सव परी ांना वा िनवड ना अनह ठरिवणे, का या 
यादीत समािव ट करणे व ितरोधीत करणे (Debar) यापैकी करणपर वे आयोगा या वे छािधकारानसुार यो य या िश ेला 
संबंिधत य ती पा  ठरेल. तसेच चिलत कायदा व िनयमा या अनषंुगाने यो य ती कारवाई कर यात येईल. 
 
 
िठकाण : मुंबई                                                                                                      सिुनल अवताडे 
िदनांक : 21 जनू, 2017          उप सिचव 

    महारा  लोकसेवा आयोग. 
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