
 

 

 

 

 

5.2  Student Progression 

5.2.2 Percentage of students qualifying in state/national/ international 

level examinations during the last five years (eg: JAM/ 

CLAT/GATE/ GMAT/ CAT/ GRE/ TOEFL/ Civil Services/ State 

government examinations) 

 

INDEX 

1. Qualified Students Certificates 

2. List of Appearing Students 

3. Supporting Document of Appearing Students 

  

 

 

 

 

 

 

 



I

1

SAVITRIBAI PHULE PUNE UNI\'ERSITY
NODAL AGENCY

STATE ELIGIBILITY TEST FOR ASSISTANT PROFESSOR
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sET Ref. No.: 1765/6Er-bEC 2a2o) s€ot No. 344644
Certified that POWAR TUSHAR KRISHNAT
son/Daughrer of POWAR KRISHNAT ANANDA ond

POWAR SHARADA KRISHNAT, hos quo f ed the sET for eliglbi ty for
Assistoni Professor he d an 27th becenbet 2O2O in th€ subJect Physicol
Educotior

As per the infornor on provided by the cond dore,he/shehad canp eted hislhe. Most€r s
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.e., by 06/A4/2A23, wh chever rs oter.

Vo idiry of this e ectronic cettficate ts Iorcvet

CIIAIRMAN
STEERING COMMITTEE, SET

Thls is an elecironic c€rtificote ofl y, ls oLrthent city ond cotegory n which the candidale hod

oppeored sho! d be ver f ed from the Nodo Agency by the InsliiLrtior/ApPoirtrng Atho!nty
Th s electroric certificote con o so be verif ed by scdnf 19 Bor code printed on the electron c

Drte ollssue : 1910:112021

The Nodal Agenct las issued the electroric ceiificrN on Lhc basis ofirformalio
provided by rhe candidate ln hisi her Application Iorm. Thc appoinUng aulhority should
verily lhe original recordsicedillcates ofthe rndidate$hile coNidering himlher lor
appointmenl, as the Nodal Ag.ncy is not rcsponsiblc lor tlc same.'1he candidare must
ftrlfil the mirimum eligibiliq condilions lbr SET es laid doivn in lhe notitlcation for
SET,

shn

MEMBER SECRETARY
STEERINC COMM]TTEE, SET
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SAVITRIBAI PTIULE PUNE UNIVERSTTY
NODAL -A.GENCY

nic Certificoie NuIrtberr 20211541

CIBILIl'Y RoFESSPRoANTF ,\SR SISTST oTEELITETS

(v

sETRef. No.r 1541/(sET-DEc 2O2O) sear No': 338116

Ce[tified thot GIRISH PANDURANG KAi BLE

<../ltd-ohter ol PANDURAN6 BALU KAmBLE o'd
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Number of students appearing in siaiLr,r

(eg: JAN4/CLAT/NET/ SLET/ GA.IE/ G

Stale govemment er,aminations) ) car. rr is

,i3lional/ international level examinations

MAT/CAT,GRE/ TOFEL/ Civil Services,/

c during last five years

Name of the Students Mobile No
Year

Civil Se

(MPSC/

c)

Saurabh Dattahay

Vichare

9657303052

7020627238 B,

Com

State

Exam

Govern

2017-18
Civil Se

(MPSC/U

c)

9405134579
kamble

9422886445 2017-18

8888410307 2017-18
B.

Com

Not

applicabl

Raunak Sagar Magdum 9067467272

Dalavi Shashiknat

Sanjay

2017-18

Aishwarya Sardar patil Not

applicabl

Akshay Dole 2018-19 Not

applicabl
8600123076

A., rrrrr
pldi"ip,y'

S&d 6l.b.lt Chhrrr.mr!
fvtrlivtd i.h r.. KoE;!d.

Sr.

No. Course
Appearir

Examinz

1

Jadhav Ashwini

Madhukar 2017-18 B.A.

2
2017-18

3
Pranavdeep sanlay

B,A.

4
Hrishikesh prakash

chougale B.A.

State

Governm,

Exam

5

b
B.A,

Civil Servi

(rvrPSCiUr

c)
7 9607199601 2018-19 B. Sc.

8
B.A.



Mobile No
Year Course

Appearing

Examinati,

9 9322606709

Civil Servi

(MPSC/Ut

c)

10 Jeevan Vishwas Talekar 20'18-1 I B.A.

Civil Servi

(lvlPSC/Ut

c)

11 Kavita Kailas kadbane 8975864208 2018-19

State

Governme

Exam

Daveed mohan Kamble 7558517118 2018-19 B.A

State

Governme

Exam

IJ
Bhaskar Vishakha

Dagadu
7264070764 2018-'1 I

State

Governme

Exam

B.

Com

Not

applicablr

15

Rohan shashikant

jadhav

Vaibhav namdev tikode

fo34o21311

9011225785 2019-20 B. Sc

State

Governme

Exam

16 Vijay Sanjay Pawar 8007625152 2019-20
Not

applicabl(

17 Shital Sanjay Sankpal 9158566250 2019-20 B.A

18 Divya Krishnat Kamble 9860889247 2019-20 B,A Civil Servi(

mf],ffi,***

\-

a

Sr.

No. Name of the Students

Vaishnavi sadashiv naik 2018-19 B.A.

9834731859

B.A.

12

B.A.

14 2019-20

B.A.

other



L

Name of the Students
Year Course

Appearing

Examinati

(MPSCiUI

c)

19
Toufik Takdirlchal

karanjikar
8552854698 2019-20

Civil Servi

(MPSC/UI

c)

20 Varsha Shivaji Damakle 9067306370 2019-20

State

Governme

Exam
21 Rushikesh Arjun [VIane 9823726894 2019-20 B. Sc JAIVI

22 9359310204 2019-20

State

Governme

Exam

Rauna kSagar I\/agdum 9067 467272 )n10_)i
Civil Servi(

(MPSC/UF

c)

8412049595 2019-20

Civil Servk

(MPSC/UF

c)

25 Karan Kumar Desai 2020-21 B.A

State

Governmer

Exam

26
Sameer shivajirao

bhosale
7798998407 2020-21

B.

Com
other

27 9892138132 2020-21 NET

L

i't-tpfldflprt
$n 8ht.rl Cnt!.tnPr{
itri.ddttlryr, (ul. . I

er

No. IVlobile No.

B. Sc.

B. Sc.

Shubham bhosale B.A.

B.A.

Shivraj Yashwant

Lokhande
B.A.

8956601313

Aparna Raghunath B.A.



Year
Appearin!

ExaminalName of the Students I\ilobile No

Not

applicat
2020-21

Rohankumar

sachinkumar kamble
866823461228

IVI.

Com

Not

applicat
787507622229

Navnath Shahaji

Salokhe

2020-21 B.A

Civil Sen

(MPSCiL

c)
932s99790330

Civil Sen

(MPSC/L

c)
2020-21Baban Dhondiba Galole

other2020-21 B.A77 41029492

B.C.A.
Not

applicat
2020-21JJ Dikshaudaypatil

State

Governn

Exar

2020-219860781414J.+
Swapnil Jotrram

Kidagaonkar

B.A.

Civil Sen

(MPSCA

G)

9309103018Rushikesh Piraji PatilJ3

State

Governn

Exar

8975590848 2020-21Vinod vasant korane36

Civil Ser2020-21 B.A9075893770Sampada Vilas

ahnSlrt El.h

I

L

Course
Sr.

No.

Nangare

B.A.

2020-21

Ajit shrikant lohar

B.A.31

Pankaj bhagwan kashid

9545040852

B,A.

2020-21

B,A.



FI,

L-

Sr,

No Ivlobile No
Year

Appearin

Examinal
Varingekar

(MPSC/U

c)
38 5umit Sha nkar Lavhate 7057271330 2020-21 other

39
Yashwantappa Kallappa

Gundvan
88308561 12 2020-21 B,A

Civil Serv

(MPSC/U

c)

40 Jadhav Hema Hiralal 997s671732 2020-21 B.A.

Civil Se

(MPSC/U

c)

41
Prajakta Ramchandra

Davari
7499226086 2020-21

Civil Servi

(MPSCiUI

c)

42
B.A

Civil Servi,

(MPSC/UF

v)

43 Vivek vitthal patil 7057639400
Civil Servi

(ruPSc/u

c)

44 Nilesh Sambhaji powar 7020161719
State

Governmet

Exam

*
f
I
:,

Name of the Students Cou rse

B.A.

B.A.

Pradnya Mohan

Uttarekar
9518553900

B.A.

B.C,A.

,,^
Pi(nclprt,

S{rl Shbrll ChhrtrtPdt
olrhrrldFlrv.. Kolh.PT'
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Name VISHAKHA BHASKAR

Application No 00207720221308220057286

Transaction No 07720220000337784

Advertisement No 077

Advertisement Name Maharashtra Group-C Services Pre
Examination 2022

Amount 294.00

Amount (In word) Two Hundred and Ninety Four

Service MPSC Govt Service

Date Aug 22, 2022 08:47:33 PM

Payment Mode Online-sbiepay

MPSC Online Payment

Receipt
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- वेश माणप -
परीेचे नावं : महाराट  दुयम सेवा अराजपित, गट-ब संयुत पवू परीा 2021

बैठक मांक :- KL002303
उमेदवाराचे छायािच व

वारी

नोदंणी मांक :- 02024920213011210352172

उमेदवाराचे नावं :- SHUBHAM BASAVANI BHOSALE

उमेदवाराचे बदलेले
नाव (असयास):-

--

िजहा क द :- Kolhapur

परीेचे िठकाण :-
K.I.T. COLLEGE OF ENGINEERING, KANDALGAON,
KOLHAPUR PART B

परीेचा वार व
िदनांक

उपक द ावरील
उपिथती

परीा
कातील
शेवटया

वेशाची वेळ

परीेचा य
कालावधी िवषय िवषयाचा

संकेतांक परीेचे वप

शिनवार,26
फेब ुवारी, 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 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 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.

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.
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
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ि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
िमिनटापेा अिधक वेळ िमळणार नाही.

परीेया वेळी शारीिरक/परपर अंतराया (Social Distancing) अनुषंगाने िवशेष सचूना :-6.
6.1 परीा उपक द ामये वेश करतांना तसेच संपणू परीा कालावधीमये उमेदवाराने वत :चा िकमान तीन पदरी मुखपट (Mask) पिरधान
करणे अिनवाय आहे.
6.2 परीेया संपणू ियेदरयान उमेदवारांनी वछता (Cleanliness) तसेच आरोयास िहतावह (Hygienic) वातावरण राखयासाठी हात
सतत सॅिनटाईझ करणे आवयक आहे
6.3 कोिहड-19 सदॄय लणे जसे की ताप, सदी , खोकला इयादी िदसनू येत असयास संबिधत परीा उपक द ावरील पयवेकीय अिधकारी
/कमचारी यांना आगाऊ कळवावे
6.4 उमेदवारांनी “आरोय सेत”ू ॲप डाऊनलोड करणे व याारे वयंमुयांकन करणे, उमेदवाराया िहताचे राहील.
6.5 उमेदवाराने वत :चा जेवणाचा डबा/अपोपहार व पायाची बाटली (पारदशक) सोबत आणणे, उमेदवाराया िहताचे राहील.
6.6 परीा कात एकमेकांचे पेन, िलखाण सािहय इयादी वापरयास उमेदवारांना सत मनाई आहे
6.7 शारीिरक/परपर अंतर राखयाया अनुषंगाने परीा उपक द ावरील उिचत मािहती फलक, सांकेितक िचहे, िभिपिका इयादी वरील
सचूनांचे सव उमेदवारांनी कटााने पालन करावे.
6.8 ि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.
6.9 परीा संपयानंतर परीा उपक द ाबाहेर जाताना शािररीक /परपर अंतर राखणे उमेदवारांना अिनवाय आहे.
6.10 वापरलेले िटयु पेपर, मुखपट, हातमोजे, सॅिनटाईझर पाऊच/बॉटल, इयादी वत ूपरीा उपक द ावरील फत आछािदत कंुडीमये
(Dust Bin) टाकायात.
6.11 कोिहड-19 िवषाणूया ादुभावाया अनुषंगाने क द  व राय शासन तसेच थािनक ािधकरणाकडून वेळोवळी जारी करयात आलेया
सव सचूना/आदेश यांचे काटेकोरपणे पालन करावे
6.12 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 : राय सेवा पवू परीा 2022

बैठक मांक :- KL007228
उमेदवाराचे छायािच व

वारी

नोदंणी मांक :- 01504520223105220151132

उमेदवाराचे नावं :- PATIL VIVEK VITTHAL

उमेदवाराचे बदलेले
नाव (असयास):-

--

िजहा क द :- Kolhapur

परीेचे िठकाण :-
ST XAVIERS HIGH SCHOOL, NAGALA PARK,
KOLHAPUR

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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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.

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
िमिनटापेा अिधक वेळ िमळणार नाही.

परीेया वेळी शारीिरक/परपर अंतराया (Social Distancing) अनुषंगाने िवशेष सचूना :-6.
6.1 परीा उपक द ामये वेश करतांना तसेच संपणू परीा कालावधीमये उमेदवाराने वत :चा िकमान तीन पदरी मुखपट (Mask) पिरधान
करणे अिनवाय आहे.
6.2 परीेया संपणू ियेदरयान उमेदवारांनी वछता (Cleanliness) तसेच आरोयास िहतावह (Hygienic) वातावरण राखयासाठी हात
सतत सॅिनटाईझ करणे आवयक आहे
6.3 कोिहड-19 सदॄय लणे जसे की ताप, सदी , खोकला इयादी िदसनू येत असयास संबिधत परीा उपक द ावरील पयवेकीय अिधकारी
/कमचारी यांना आगाऊ कळवावे
6.4 उमेदवारांनी “आरोय सेत”ू ॲप डाऊनलोड करणे व याारे वयंमुयांकन करणे, उमेदवाराया िहताचे राहील.
6.5 उमेदवाराने वत :चा जेवणाचा डबा/अपोपहार व पायाची बाटली (पारदशक) सोबत आणणे, उमेदवाराया िहताचे राहील.
6.6 परीा कात एकमेकांचे पेन, िलखाण सािहय इयादी वापरयास उमेदवारांना सत मनाई आहे.
6.7 शारीिरक/परपर अंतर राखयाया अनुषंगाने परीा उपक द ावरील उिचत मािहती फलक, सांकेितक िचहे, िभिपिका इयादी वरील
सचूनांचे सव उमेदवारांनी कटााने पालन करावे
6.8 ि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.
6.9 परीा संपयानंतर परीा उपक द ाबाहेर जाताना शािररीक /परपर अंतर राखणे उमेदवारांना अिनवाय आहे.
6.10 वापरलेले िटयु पेपर, मुखपट, हातमोजे, सॅिनटाईझर पाऊच/बॉटल, इयादी वत ूपरीा उपक द ावरील फत आछािदत कंुडीमये
(Dust Bin) टाकायात.
6.11 कोिहड-19 िवषाणूया ादुभावाया अनुषंगाने क द  व राय शासन तसेच थािनक ािधकरणाकडून वेळोवळी जारी करयात आलेया
सव सचूना/आदेश यांचे काटेकोरपणे पालन करावे
6.12 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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Online
Gramin Dak

Sevak
Engagement

Candidate Application Form

Personal Details

Registration
Number SR2B62884D48AF

Name JADHAV ASHWINI MADHUKAR Father/Mother
Name MADHUKAR

Mobile *******052 Aadhar
Number -

email ID JADHAVASHWINI21021998********** Date of Birth
: 21/02/1998

Gender : Female Category: SC

PH : - Can You ride
a bicycle Yes

Whether
Employed : No

Whether
Employer
NOC is
available

No

Address Details
Present Address Permanent Address

Door No.
Street

PLOT NO F7
AAPATENAGAR
JOTIBA
MANDIR JAVAL
RING ROAD

Door No.
Street

PLOT NO F7
AAPATENAGAR
JOTIBA
MANDIR JAVAL
RING ROAD

City/Village KOLHAPUR City/Village KOLHAPUR
Panchayat/Mandal/Dist KOLHAPUR Panchayat/Mandal/Dist KOLHAPUR
Pincode 416012 Pincode 416012

Marks/Grades/Points
State of Passing Maharashtra Board Maharashtra

State Board of
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10thclass Secondary and
Higher
Secondary
Education With
600 Marks

Result Type Marks Board Remarks: N

Subject Marks/Grades/Points
Second Language

Hindi 88

Mathematics 45
First Language

Marathi 85

Third Language
English 40

Social Science 70
Science 58

Declarations:
1. I am able to ride bicycle/scooter/motor cycle for performing

my duty as a GDS BPM/ABM/Dak Sevaks.(Annexure III)
2. I declare that I have not done any duplicate registration with

another email/mobile number and I understood that my
candidature will be disqualified for all the purposes if found
as duplicate registration.

3. I hereby undertake to declare that I am a computer literate and
I will be able to use smart phone/laptop/handheld device
supplied by the Department from the first day of engagement.

4. I will have other sources of income besides the TRCA and
allowances to be paid by the Government to support
livelihood for myself and my family, in the event of my
engagement to the post of Gramin Dak Sevak
BPM/ABPM/Dak Sevaks. (Annexure IV)

5. I am not holding an elective office will be considered for
engagement to the post and does not engaged in any activity
with any outside agency, which would be detrimental to the
business or interest of the Post Office

6. I have studied and understood the condition of residence and
accommodation as per the notification clause 12 and here by
declare that I will be abiding to meet the requirements if got
the engagement

7. I declare that I will submit the required certificates of 10th
Marks Memo, Photograph, Identity Proof,
community(SC/ST/OBC)/disability(PWD A/B/C/D/E)/EWS
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Date:
24/05/2022
20:18:56

in the prescribed format at the time of document verification if
got engagement

8. I undertake that I have studied notification document
thoroughly and found myself eligible for the post of
GDS/ABPM/DakSevak

9. I hereby undertake to declare that, the details furnished by me
(i.e. Age/Address/Educational qualifications/Computer
knowledge/EWS/PwD/Casteetc.) on the basis of which I am
applying for the posts of GDSBPM/ABPM/DakSevak are true
to the best of my knowledge and belief . I also undertake that,
in case, any detail submitted by me is found to be false at any
stage of engagement process/during engagement, my
candidature shall be liable to be rejected against all the
vacancies, applied for, or after my engagement, I shall be
terminated under GDS (Conduct and Engagement) Rules. I
also understood that I shall be liable for criminal/legal action
for producing any of false details/documents etc.

Annexure - Posts applied with Preference order:

S.No Preference Circle Division Post Name Applied
On

1 1 Maharashtra Kolhapur
Kalamba S.O-GDS
ABPM/ Dak Sevak -
UR - 10000 (Marathi)

24/05/2022
20:20:32

2 2 Maharashtra Kolhapur
Khupire B.O.-GDS
ABPM/ Dak Sevak -
UR - 10000 (Marathi)

24/05/2022
20:20:32

3 3 Maharashtra Kolhapur
Koge B.O-GDS BPM
- UR - 12000
(Marathi)

24/05/2022
20:20:32

4 4 Maharashtra Kolhapur
Koparde B.O-GDS
BPM - UR - 12000
(Marathi)

24/05/2022
20:20:32

5 5 Maharashtra Kolhapur
Korochi B.O-GDS
ABPM/ Dak Sevak -
UR - 10000 (Marathi)

24/05/2022
20:20:32

6 6 Maharashtra Kolhapur
Kotoli (Warna) B.O-
GDS BPM - SC -
12000 (Marathi)

24/05/2022
20:20:32
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7 7 Maharashtra Kolhapur Rashivade B.O-GDS
ABPM/ Dak Sevak -
UR - 10000 (Marathi)

24/05/2022
20:20:32

8 8 Maharashtra Kolhapur

Savarde BK B.O-
GDS ABPM/ Dak
Sevak - UR - 10000
(Marathi)

24/05/2022
20:20:32

9 9 Maharashtra Kolhapur

Vadgaon S.O
(Kolhapur)-GDS
ABPM/ Dak Sevak -
UR - 10000 (Marathi)

24/05/2022
20:20:32

10 10 Maharashtra Kolhapur
Hupari S.O-GDS
ABPM/ Dak Sevak -
UR - 10000 (Marathi)

24/05/2022
20:20:32

Division selected for document verification is Kolhapur (Maharashtra)

PRINT
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Name VAISHNAVI NAIK

Application No 02005320220207220060349

Transaction No 05320220000103147

Advertisement No 053

Advertisement Name Maharashtra Subordinate Services, Non-gazetted, Group-B Combined
Preliminary Examination 2022

Amount 294.00

Amount (In word) Two Hundred and Ninety Four

Service MPSC Govt Service

Date Jul 2, 2022 10:19:32 AM

Payment Mode Online-quikwallet

MPSC Online Payment

Receipt


