मांक:-एमआयएस-0616/सीआर-90/2016/तीन
िवषय:-िवकलांग य त ना लेखिनक पुरिव याबाबत तसेच अनु ह [Compensatory]
कालावधीबाबत मागदशक सूचना:िवकलांग य ती (समान संधी, ह कांचे संर ण व संपण
ू सहभाग) अिधिनयम 1995 मधील तरतुदीनुसार द ृ टीहीन,
अ पद ृ टी, सेरे ल पा सी आिण िड ले सयाने बािधत उमेदवार िलिह यासाठी स म नस यास परी ा योजनाथ यां या
मागणी माणे परी े या वेळी लेखिनक व अनु ह कालावधीची सुिवधा पुरिव यात येते.
2. महारा

लोकसेवा आयोगामाफत आयोिजत परी ा या शासनसेवेतील उ च पदावरील िनवडीसाठी घे यात येणा-या

पध परी ा आहे त.

पध परी ेम ये उमेदवारां या

वत: या बौ दक

मतेची तपासणी मह वाची असते. परी ेमधील

उमेदवारा या कामिगरीवर [Performance] उमेदवाराची संबंिधत पदावरील िनवडीकरीता यो यता ठरते.

य

परी े या वेळी

एखा ा उमेदवाराला कोण याही कारे अवाजवी लाभ ा त झाला तर 1-2 गुणां या फरकामुळे सु दा संबंिधत व अ य उमेदवारां या
गुणव ा यादीमधील थानावर व िनवडीवर फरक पडू शकतो. आयोगामाफत आयोिजत परी े या वेळी िवकलांग उमेदवारांना , ते
िलिह यासाठी स म नस यास परी ा योजनाथ लेखिनक व अ य सोयी सुिवधा पुरिवताना उ वणा-या अडचणी, सोयी सुिवधा
पुरिवताना फ त िनयमानुसार पा व गरजू उमेदवारांनाच सोयी सुिवधा िमळणे आव यक अस याची बाब तसेच सोयीसुिवधा
पुरिवताना याचा कोण याही ट यावर/ तरावर अवाजवी फायदा घे तला जाऊ नये, गैरवापर होऊ नये याद ृ टीने करावयाची यव था,
यासंदभ त ा त होणा-या त ारी, इ यादी बाबी ल ात घे ऊन, महारा

लोकसेवा आयोगामाफत आयोिजत सव परी ां या वेळी

िवकलांग य त ना लेखिनक पुरिव याबाबत तसेच अनु ह कालावधी अनु ेय ठरिव याबाबत खालील माणे मागदशक सूचना
िविहत कर यात ये त आहे त:2.1 फ त दृ टीहीन, अ पदृ टी, अ थ यं ग, सेरे ल पा सी आिण िड ले सयाने बािधत उमे दवार,
िलिह यासाठी स म नस यास परी ा

योजनाथ यां या मागणी माणे ले खिनक तसेच अनु ह कालावधी

[Compensatory Time] व अ य बाब संदभ त यव था कर यात येईल.
2.2 परी े या वेळी लेखिनक उपल ध क न दे याबाबत आिण/अथवा अनु ह कालावधी या परवानगीबाबत सोबत या
िविहत नमु या ारे ( प -1) संबिधत जािहरातीस अनुस न आयोगास अज सादर के या या िदनांकापासून 7
िदवसां या आत आयोगाकडे प ट मागणी करणे आव यक आहे .
2.3 लेखिनकाची यव था उमेदवाराकडू न वत: केली जाणार आहे , की आयोगामाफत लेखिनकाची यव था करावी
लागणार आहे , याचा जािहरातीस अनुस न ऑनलाईन प दतीने केले या अज म ये प ट उ लेख अस यासच
िविहत नमु या ारे ( प -1) ा त लेखी िवनंतीचा िवचार कर यात येईल.
2.4 ऑनलाईन प दतीने केले या अज म ये मागणी केली नस यास व आयोगाची िविहत प दतीने पूव परवानगी घे तली
नस यास, ऐनवेळी लेखिनकाची मदत घे ता येणार नाही अथवा अनु ह कालावधी अनु ेय ठरणार नाही.
2.5 िकमान 40% िवकलांग व असले या, तसेच िलिह यासाठी कायम व पी वेगावर मय दा अस याबाबत (Physical
limitation to write including that of speed) शासन प , सावजिनक आरो य िवभाग,

मांक अ िव-

2017/ . 196/आरो य-6, िदनांक 13 ऑ टोबर, 2017अ वये िविहत कर यात आलेले सोबत या
नमु यातील

माणप ( प -2) सादर करणा-या उमे दवारांनाच लेखिनकाची सेवा अथवा अनु ह कालावधी

दे याबाबत आयोगाकडू न िवचार कर यात येईल.
2.6 िलिह यासाठी या वेगावर शारीिरक मय दा अस याबाबतचे
सवसाधारण रिहवासी आहे ; या िज

माणप

( प -2) उमेदवार

या िज

ातील

ातील स म वै कीय मं डळाकडू न जारी कर यात आलेले असणे

आव यक आहे .
2.7 िलिह यासाठी या वेगावर शारीिरक मय दा अस याबाबतचे

माणप

( प -2) उमेदवारा या िवकलांग वा या

माणप ा यितिर त असणे आव यक आहे .
2.8 िलिह यासाठी या वेगावर शारीिरक मय दा अस याबाबतचे स म वै कीय मंडळाने दान केलेले माणप ( प -2)
परी े या िदनांकापूव चे असणे बंधनकारक आहे .
2.9 लेखिनकाची यव था या उमेदवाराने वत: केली अस यास व ऐनवेळी सदर लेखिनक अनुप थत रािह यास
याची जबाबदारी पूणत: उमेदवारावर राहील.

2.10 काही अपवादा मक पिर थतीत परी ा सु
संबंिधत उपक

हो या या ऐनवेळी लेखिनक बदलास मा यता दे याचे अिधकार

मुखांना राहतील.

2.11 उमेदवाराने वत: लेखिनकाची यव था के यास या या मानधनाची यव था उमेदवारास करावी लागेल.
2.12लेखिनक आयोगामाफत/िज हािधकारी काय लयामाफत पुरिव यात आला अस यास आयोगाने िविहत के या माणे
लेखिनकाचे मानधन संबंिधत उपक

मुखांकडे परी ा सु हो यापूव जमा करणे आव यक राहील. लेखिनकाने

परी ा सु हो या या वेळेपव
ू िकमान एक तास अगोदर परी ा क ावर उप थत राहू न मानधन व िनयु ती-प
उपक

मुखां या वाधीन करावे.

2.13 परी े या वेळी उमेदवार तसेच ले खिनक यांनी िविहत नमु यात (िववरणप -3) लेखिनका या फोटोसह संयु त
हमीप / घोषणाप दे णे आव यक आहे .
2.14 िविहत नमु यात संपण
ू भरलेले हमीप /घोषणाप उमेदवाराने परी े या वेळी सोबत आणणे तसेच, परी ा सु
हो या या पूव समवे क व उपक

मुखांस तपासणीसाठी सादर करणे अिनवाय राहील. यािशवाय लेखिनकाची

यव था अनु ेय ठरणार नाही.
2.15उमेदवाराने वत: यव था केले या ले खिनका या गैरवतनाची जबाबदारी संबंिधत उमेदवाराची राहील. लेखिनक व
उमेदवार यां यामधील संभाषणामुळे परी ेची शांतता कोण याही कारे भंग होणार नाही अथवा इतर उमेदवारांची
एका ता भंग होणार नाही, याची द ता घे याची जबाबदारी उमेदवाराची राहील.
2.16 उमेदवार व लेखिनक यांना आयोगा या परी ांचे सव िनयम/सूचना जशा या तशा लागू असतील.
2.17 आयोगा या काय लयाकडू न अथवा परी े या वेळी संबंिधत पयवे कीय अिधकारी / कमचारी यां याकडू न दे यात
आले या सूचनांचे उ लंघन के यास उमेदवार व लेखिनकावरील इतर कायदे शीर कारवाईसह संबंिधत
उमेदवाराची उमेदवारी र कर यात येईल.
2.18 लेखिनकाने वत:

नपि का सोडवू नये अथवा उमेदवारास कोण याही कारे मागदशन वा सूचना क

नयेत.

उमेदवाराकडू न त डी सुचिव यात येणारे उ र लेखिनकाने नमूद करणे एवढे च आव यक राहील.
2.19 लेखिनकाने परी ा कालावधीत

नो राबाबत अथवा इतर कोण याही िवषयी उमेदवारांशी चच /ग पा क नयेत.

तसेच, इतर ले खिनक/उमेदवार यां याशी बोलू नये.
2.20 उमेदवार व लेखिनक कोण याही एकाच परी ेकरीता सामाईक उमेदवार असणार नाहीत. सदर बाब कोण याही
ट यावर िनदशनास आ यास उमेदवार व लेखिनक अशा दोघांची उमेदवारी र कर यात येईल.
2.21 लेखिनक हणून एखा ा उमेदवाराला मदत केलेली य ती दुस-या उमेदवाराला लेखिनक हणून काम पाहू शकणार
नाही. (आयोगाने लेखिनकाची यव था के यास अशा ले खिनकावर हे बंधन राहणार नाही)
2.22 यावसाियक लेखिनकाची मदत घे ता येणार नाही.
2.23 आयोगामाफत एखा ा पदावर िनवड झालेली य ती दुस-या उमेदवाराला लेखिनक हणून काम पाहू शकणार नाही.
2.24फ त आयोगा या काय लयाकडू न लेखी परवानगी ा त झाले या उमेदवारांनाच लेखिनकाची मदत घे ता येईल
अथवा अनु ह कालावधी दे य अस यास अन ेय राहील.
2.25अनु ह कालावधी:2.25.1फ त द ृ टीहीन, अ पद ृ टी, अ थ यंग, सेरे ल पा सी आिण िड ले सयाने बािधत उमेदवार यांनाच अनु ह
कालावधी अनु ेय राहील.
2.25.2स म ािधका-याने दान केलेले िविहत नमु यातील वै कीय माणप ( प -2)परी च
े े वेळी सादर करणाया उमेदवारांनाच अनु ह कालावधीची परवानगी खालील अटीवर दे यात येईल:(1) िलिह यासाठी या वेगावर शारीिरक मय दा अस याबाबतचे स म ािधका-याने
नमु यातील

माणप

दान केलेले िविहत

सादर करणा-या अथवा लेखिनकाची मदत घे यासाठी आयोगाने परवानगी

िदले या उमेदवारांनाच अनु ह कालावधी अनु ेय राहील.
(2) लेखी परी ा एक तासाची अस यास यासाठी 20 िमिनटे अितिर त वेळ दे यात येईल.
(3) परी च
े ा कालावधी एक तासापे ा अिधक अस यास
दे यात येईल.

येक तासाला 20 िमिनटे या माणे अितिर त वेळ

(4) िलिह यासाठी या वेगावर शारीिरक मय दा अस याचे िविहत
लेखिनकाची मदत घे तली नसेल तरीही यास

माणप

सादर करणा-या उमेदवाराने

येक तासाला 20 िमिनटे अनु ह वेळ अनु ेय आहे .

(5) अनु ह कालावधीची मागणी करणा-या उमेदवाराने िविहत नमु यात (िववरणप -4) माणप परी े या
वेळी सोबत आणणे तसेच परी ा सु हो या या पूव समवे क व उप क मुखास तपासणीसाठी सादर
करणे अिनवाय राहील.
2.26िनवड ि या अथवा मुलाखत अथवा िनवडीनंतर कामावर जू होताना अथवा अ य कोण याही ट यावर,
िवकलांग वामुळे िलिह या या वेगावर मय दा येत अस यामुळे परी े या वेळी लेखिनकाची सेवा घे णे आव यक
अस याबाबत स म ािधका-याने िनयु त केले या वै कीय मंडळाची खा ी पटिव याची जबाबदारी संबंिधत
उमेदवाराची राहील.
2.27 लेखिनकाची मदत घे याबाबत अथवा अनु ह वेळ घे याबाबत िविहत िनकषाची उमेदवारांकडू न पुतता होत
नस याचे अथवा उमेदवाराने वत: ब ल तसेच लेखिनकाब ल िदलेली मािहती चुकीची/खॊटी अस याचे अथवा
उमेदवारांकडू न अथवा लेखिनकाकडू न कोणतीही मािहती दडवून ठे व याचे कोण याही ट यावर िनदशनास
आ यास, संबंिधत उमेदवाराची परी ेची उमेदवारी र

क न उमेदवारास व लेखिनकास आयोगा या

वे छािधकारानुसार आयोगामाफत आयोिजत के या जाणा-या परी ांमधून ितरोिधत कर यात येईल व अथवा
इतरही कायदे शीर कारवाई कर यात येईल. अशा करणी उमेदवाराची शासन सेवेतील पदावर िनयु ती झाली
असेल तर याची सेवा समा ती कर यास तो पा राहील.

3. सदर मागदशक सूचना आयोगामाफत यापुढे आयोिजत कर यात येणा-या सव परी ांकरीता लागू होतील.
िदनांक:-28 फे व
ु ारी, 2018

महारा

सुिनल अवताडे
उपसिचव
लोकसेवा आयोग, मुंबई

प -1

िवकलांग य तीसाठी ले खिनक व/ कवा अनु ह कालावधी िमळ याबाबत िवनं ती अज
ेषक:
नाव............................................
प ा................................................
.....................................................
िदनांक:........../........../20......
ित,

मा. सिचव
महारा लोकसेवा आयोग
बँक ऑफ इंिडया इमारत,
ितसरा मजला, महा मा गांधी माग,
हु ता मा चौक, मुंबई-1.
िवषय:-िवकलांग य त ना परी े या वेळी लेखिनक व/ कवा अनु ह कालावधी उपल ध क न दे याबाबत

महोदय,
मी िवकलांग उमेदवार असून आयोगामाफत िदनांक...........................ऱोजी िस द कर यात आले या जािहरातीस अनुस न
आयोगास अज सादर केला आहे . सदर परी े या उमेदवा्रीसंदभ तील माझी मािहती खालील माणे आहे :(1) परी ेचे नाव:-````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
(2) परी ेचा तािवत िदनांक:-......../........./20.....
(3) न दणी मांक:-.................................................................
(4)आयोगाकडील न दणीकृ त मण वनी मांक:-........................................
(5)आयोगाकडील न दणीकृ त ईमेल आयडी:-.................................................................................................
2. मी दृ टीहीन/अ पदृ टी/अ थ यंग/सेरे ल पा सी/िड ले सयाने बािधत (लागू नसेल ते खोडावे) िवकलांग य ती असून
परी े या वेळी वत: उ रे िलिह यासाठी मी स म नाही. िवकलांग उमेदवारांना ले खिनक पुरिव यासंदभ तील शासना या तसेच
आयोगा या िनयम/सूचनानुसार मला ले खिनकाची/अनु ह कालावधीची (लागू नसेल ते खोडावे) आव यकता आहे .
3. िविहत िवकलांग वाबाबत स म ािधका-याने दान केले या वैध माणप ाची त सोबत जोडली आहे .
4. िवकलांग वामुळे वत: उ रे िलिह यासाठी स म नस याने/उ रे िलिह या या वेगावर मय दा येत अस यामुळे, परी े या वेळी
ले खिनकाची सेवा घे णे आव यक अस याबाबत/ िनयमानुसार अनु ह कालावधी आव यक अस याबाबत (लागू नसेल ते खोडावे) स म
ािधका-याने दान केले या वैध माणप ाची त सोबत जोडली आहे .
#5. तुत परी ेकरीता मला आयोगा या/िज हािधकारी काय लयाकडू न ले खिनक उपल ध क न दे यात यावा अथवा
#6. तुत परी ेकरीता ले खिनकाची यव था मी वत: करणार असून लेखिनक हणून मी िनवडले या य तीचा तपशील
खालील माणे आहे :6.1 ले खिनकाचे नाव -`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
6.2 ले खिनकाचा ज मिदनांक - ....... /......./................
6.3 ले खिनकाचे ज मिठकाण:-```````````````````````````
6.4 ले खिनकाचा कायम रिहवासाचा प ा -`````````````````````````````````````````````````````````
`````````````````````````````````````````````````````````
6.5 लेखिनकाचा ओळखप
मांक-........................................ 6.6 लेखिनकाचा आधार मांक:.....................................
(आधार काड, पॅन काड, माट काड कारचे ाय हग
लायस स, मतदान ओळखप , पासपोट यापैकी एक)
6.7 मोबाईल नंबर- (1)उमेदवार-............................... (2) ले खिनक-................................
6.8 ले खिनकाची शै िणक अहता :-````````````````````````6.9 उमेदवाराचे ले खिनकाशी नाते (अस यास):-``````````````
6.10लेखिनकाची आयोगामाफत कोण याही पदावर िनवड झाली आहे काय?होय/नाही
6.11 ले खिनकाची आयोगामाफत िनवड झाली अस यास:(1)परी ेचे नाव:(2)बैठक मांक:(3)िशफ़ारस झाले ले पद:6.12 ले खिनकाने यापूव एखा ा उमेदवाराला ले खिनक हणून मदत केली अस यास:(1)उमेदवाराचे नाव:(2)परी ेचे नाव:(3)उमेदवाराचा बैठक मांक:7.िवकलांग उमेदवारांना ले खिनक पुरिव यासंदभ तील तसेच, आयोगाने िदले या इतर सव सूचना वाच या असून याचे काटे कोरपणे

पालन कर याबाबत हमी दे तो.
8.ले खिनकाची मदत घे याबाबत अथवा अनु ह वेळ घे याबाबत िविहत िनकषाची उमेदवारांकडू न पुतता होत नाही अथवा उमेदवाराने
वत: ब ल तसेच लेखिनकाब ल िदलेली मािहती चुकीची / खोटी अस याचे अथवा उमेदवारांकडू न अथवा ले खिनकाकडू न कोणतीही मािहती
दडवून ठे व याचे कोण याही ट यावर िनदशनास आ यास उमेदवाराची तसेच ले खिनकाची संबंिधत परी ेची उमेदवारी र क न उमेदवारास व
ले खिनकास आयोगा या वे छािधकारानुसार ितरोिधत[Debar] कर यात येईल, अथवा इतरही कायदे शीर कारवाई कर यात येईल. अशा करणी
संबंिधतांची शासन सेवेतील पदावर िनयु ती झाली असेल तर याची सेवा समा ती यो य ठरे ल, याची आ हास जाणीव आहे .

उमेदवाराची वा री .........................................
िदनांक.........................................

लेखिनकाची वा री.....................................
िदनांक.....................................

#लागू नसेल ते खोडावे
सोबत:(1)िवकलांग वाबाबत िविहत वै कीय माणप .
(2)ले खिनकाची सेवा घे णे आव यक अस याबाबत/िनयमानुसार अनु ह कालावधी आव यक अस याबाबत स म ािधका-याने सही
व िश यासह दान केले या मूळ वैध माणप ाची ( प -2) छायांिकत त.
(3)लेखिनका या आधारकाडची/ओळखप ाची उमेदवाराने व लेखिनकाने वसा ांिकत केले ली त.

प -2
Certificate of Disability in Dominant (Writing) Extremity
(In case of Utilizing Services of scribe and/or Compensatory time)
NAME OF THE HOSPITAL:_______________________________________________________

Recent PP size
attested photograph
(Showing face only)
of the person with
disability.

Certificate No.___________________Date:________________________
This is to certify that we have carefully examined
Shri/Smt./Kum.__________________________________________________________ son /wife/ daughter
of Shri___________________________________________________________________
Date of Birth (DD / MM / YY) ___ ____ ____ Age_______years, male/female________________________
Registration No.________________ Adress____________________________________________Village/
City ___________________Tq______________________ District__________________, whose photograph
is affixed above, and satisfied that :
(1) He/She is a person with disabilities suffering from:Low Vision/Blindness/Locomotor Disability/Cerebral Palsy/Dyslexia_______________________
(2) In the light of above his/her overall permanent physical impairment/disability is..................percent (in
word................percent) in relation to his/her...........................(Part of Body) as per guidelines(To be
specified)
(3) It is to certify that he/she is having disability due to which his/her writing speed is affected
permanently and he/she needs a writer (Scribe)as permissible under Government of India rules governing
the recruitment of Physically Challenged Persons.
#(4) It is to certify that he/she may be allowed writer[Scribe] during the course of examination.
#(5) It is to certify that he/she may be given Compensatory time of 20 minutes for every hour of
examination.
2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:Nature of Document

Date of issue

Details of authority issuing certificate

(Signature and Seal of the Medical Authority)

Dr________________

Dr____________________

President

Member Secretary

Dr____________________
Concerned Specialist

Signature/Thumb impression of the person in whose favour disability certificate is issued_____________
#Strike out which ever is not applicable.

महारा

लोकसेवा आयोग
िववरणप -3
(लेखिनकाची मदत घे णा-या उमेदवाराने लेखिनकासह ावयाचे संयु त माणप )
1.परी ेचे नाव :-``````````````````````````````````````````````
2. िदनांक :/
/20
3. वेळ:ते
4.िवषय :-```````````````````````````````````````````````````````````````````````
5.क :-``````````````````````````
6.उपक ाचे नाव :- `````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
उमेदवार व लेखिनकाची मािहती:ले खिनकाचा
1.उमेदवाराचे नाव :-```````````````````````````````````````````````````````````````````````````
पासपोट आकाराचा
2.उमेदवाराचा बैठक मांक -...............................
फोटो या िठकाणी
3.लेखिनकाचे नाव -```````````````````````````````````````````````````````````````````````````
िचकटवावा.
4.लेखिनकाचा ज मिदनांक /
/
5.ले खिनकाचे ज मिठकाण:-``````````````````````````````````````````
6.ले खिनकाचा कायम रिहवासाचा प ा -`````````````````````````````````````````````````````````
`````````````````````````````````````````````````````````
7.ले खिनकाचा ओळखप
मांक-............................................
8.ले खिनकाचा आधार मांक................................
(आधार काड, पॅन काड, माट काड कारचे ाय हग लायस स, मतदान
(लेखिनका या आधार काडची मूळ त दाखिवणे व
ओळखप , पासपोट यापैकी एक)
वसा ांिकत त समवे कांना दे णे आव यक आहे .)
9.मोबाईल नंबर- (1)उमेदवार-............................... (2)ले खिनक-................................
10.ले खिनकाची शै िणक अहता :-````````````````````````
11.उमेदवाराचे ले खिनकाचे नाते (अस यास) :-`````````````````````````

-: माणप

:-

आ ही िन न वा रीकार ी/ ीमती/कुमार/कुमारी ```````````````````````````````````````````````````````` (उमेदवाराचे नाव) या
परी ेकरीता पा उमेदवार व
ी/ ीमती/कुमार/कुमारी```````````````````````````````````````````````````````(ले खिनकाचे नाव) पा
उमेदवाराचा लेखिनक, खालील माणे ित ाप करतो की,
(1)आम या मािहती व समजुती माणे वरील मािहती स य व िबनचूक आहे . िवकलांग उमेदवारांना ले खिनक पुरिव यासंदभ तील तसेच,
आयोगाने िदले या इतर सव सूचना आ ही वाच या असून याचे काटे कोरपणे पालन कर याबाबत हमी दे तो.
(2)िवकलांग उमेदवारांना ले खिनक पुरिव यासंदभ तील शासना या तसेच आयोगा या िनयम / सूचनानुसार उमेदवाराला लेखिनकाची
आव यकता आहे .
(3)िविहत िवकलांग वाबाबत स म ािधका-याने दान केलेले वैध माणप उमेदवाराकडे उपल ध असून ते कोण याही ट यावरील
चौकशी या वेळी सादर कर यात येईल.
(4)िवकलांग वामुळे उमेदवार वत: उ रे िलिह यासाठी स म नस याने उ रे िलिह या या वेगावर मय दा येत अस यामुळे परी े या
वेळी लेखिनकाची सेवा घे णे आव यक अस याबाबत िनवड ि या अथवा मुलाखत अथवा िनवडीनंतर कामावर जू होताना अथवा अ य
कोण याही ट यावर स म ािधका-याने िनयु त केले या वै कीय मंडळाची खा ी पटिव याची जबाबदारी उमेदवाराची आहे .
(5)ले खिनकाची मदत घे णारा उमेदवार िनयमानुसार येक तासाला 20 िमिनटाचा अनु ह [Compensatory] वेळेसाठी पा आहे , याची
आ हाला जाणीव आहे .
(6)उमेदवाराने लेखिनक नेमला अस यास यास दुस-या उमेदवाराला अ य परी ेत ले खिनक हणून काम काम करता येणार नाही, याची
आ हाला/मला जाणीव आहे .
(7)उमेदवार व ले खिनक एकाच परी ेकरीता उमेदवार नाहीत.
(8)ले खिनकाची मदत घे याबाबत अथवा अनु ह वेळ घे याबाबत िविहत िनकषाची उमेदवारांकडू न पुतता होत नाही अथवा उमेदवाराने वत:
ब ल तसेच लेखिनकाब ल िदलेली मािहती चुकीची / खोटी अस याचे अथवा उमेदवारांकडू न अथवा ले खिनकाकडू न कोणतीही मािहती
दडवून ठे व याचे कोण याही ट यावर िनदशनास आ यास उमेदवाराची तसेच ले खिनकाची संबंिधत परी ेची उमेदवारी र क न
उमेदवारास व ले खिनकास आयोगा या वे छािधकारानुसार आयोगामाफत आयोिजत के या जाणा-या परी ांमधून ितरोिधत[Debar]
कर यात येईल. अथवा इतरही कायदे शीर कारवाई कर यात येईल. अशा करणी संबंिधतांची शासन सेवेतील पदावर िनयु ती झाली असेल
तर याची सेवा समा ती यो य ठरे ल.

उमेदवाराची वा री .........................................
िदनांक.........................................
(पयवे क / समवे क यां या उप थतीत दोघांनी वा री करणे आव यक)
समवे काची वा री......................................

लेखिनकाची वा री.....................................
िदनांक.....................................
पयवे काची वा री.......................................

महारा

लोकसेवा आयोग
िववरणप -4
(अनु ह कालावधीची [Compensatory Time] मागणी करणा-या उमेदवाराने
1.परी ेचे नाव :-````````````````````````````````````````````` 2.िदनांक :/
4.िवषय :-```````````````````````````````````````````````````````````````````````
5.क :-``````````````````````````
6.उपक ाचे नाव :- ```````````````````````````````````````````````````````````````

/20

ावयाचे माणप )
3. वेळ:-

ते

उमेदवाराची मािहती:1.उमेदवाराचे नाव :-````````````````````````````````````````````````````````````
2.उमेदवाराचा बैठक मांक -...............................
3.मोबाईल नंबर-...........................................
-: माणप :मी ी/ ीमती/कुमार/कुमारी ```````````````````````````````````````````````````````` (उमेदवाराचे नाव) या परी ेकरीता
पा उमेदवार खालील माणे ित ाप करतो की,
(1)मा या मािहती व समजुती माणे वरील मािहती स य व िबनचूक आहे . िवकलांग उमेदवारांना अनु ह कालावधी
[Compensatory Time]पुरिव यासंदभ तील तसेच आयोगाने िदले या इतर सव सूचना मी वाच या असून याचे काटे कोरपणे
पालन कर याबाबत हमी दे तो.
(2)िविहत िवकलांग वाबाबत स म ािधका-याने दान केले ले वैध माणप उमेदवाराकडे उपल ध असून ते कोण याही
ट यावरील चौकशी या वेळी सादर कर यात येईल.
(3)िवकलांग वामुळे उमे दवार वत: उ रे िलिह यासाठी स म नस याने उ रे िलिह या या वेगावर मय दा येत अस यामुळे
परी े या वेळी अनु ह कालावधी आव यक अस याबाबत िनवड ि या अथवा मुलाखत अथवा िनवडीनंतर कामावर जू
होताना अथवा अ य कोण याही ट यावर स म ािधका-याने िनयु त केले या वै कीय मंडळाची खा ी पटिव याची
जबाबदारी उमेदवाराची आहे .
(4)उमेदवार िनयमानुसार येक तासाला 20 िमिनटाचा अनु ह वेळेसाठी [Compensatory Time] पा आहे , याची मला
जाणीव आहे .
(5)अनु ह वेळ घे याबाबत िविहत िनकषाची उमेदवारांकडू न पुतता होत नाही अथवा उमेदवाराने वत: ब ल िदलेली मािहती
चुकीची / खोटी अस याचे अथवा उमेदवारांकडू न कोणतीही मािहती दडवून ठे व याचे कोण याही ट यावर िनदशनास आ यास
परी च
े ी उमेदवारी र क न उमेदवारास आयोगा या वे छािधकारानुसार आयोगामाफत आयोिजत के या जाणा-या
परी ांमधून ितरोिधत [Debar] कर यात येईल. अथवा इतरही कायदे शीर कारवाई कर यात येईल. अशा करणी उमेदवाराची
शासन सेवेतील पदावर िनयु ती झाली असेल तर याची सेवा समा ती यो य ठरे ल,याची मला जाणीव आहे .
उमेदवाराची वा री .........................
िदनांक.........................
(पयवे क/समवे क यां या उप थतीत वा री करणे आव यक)
समवे काची वा री......................................

पयवे काची वा री ......................................

