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आयोगामाफत आयोिजत परी ांम ये काही उमे दवारांकडू न होत असले या गैर कारा या य नाबाबत
लोकसेवा आयोगामाफत घे यात येणा-या पध परी ांम ये बनावट ोफाईल ारे कवा आधुिनक इले ॉिनक
साधनां आधारे तोतयेिगरी करणे , कॉपी करणे कवा गैर कार करणे , असे य न होत अस याचे आढळले आहे . आयोगाने
याची गंभीर दखल घे तली असून यासंबंधात पोलीस केसेस दाखल के या आहे त . शासकीय कारवाई करणे व
चौकशी/तपास िन कष आधारे फौजदारी कारवाई बरोबरच उमेदवारांना आयोगा या परी ेस ितबंिधत करणे /का या
यादीत टाकणे अशा कारची कारवाई कर यात येत आहे .
2.आयोगामाफत आयोिजत सव परी ा/शारीिरक चाचणी या वेळी िडिजटल डायरी, मोबाईल फोन, पेजर,
अ याधुिनक कॅ मेरा इ यादी सारखी दूरसंचार साधने अथवा दूरसंचारासाठी वापर यात येणारी इतर कोणतीही साधने ,
परवानगी नसलेली पु तके, पेपस इ यादी कारचे अनिधकृ त सािह य वत:जवळ बाळग यास, याचा वापर कर यास
अथवा या या वापरासाठी इतरांची मदत घे यास स त मनाई आहे . आयोगाने परवानगी नाकारलेले कोणतेही सािह य
अथवा कमती व तू यासह परी ा क ात उमेदवाराला वेश दे यात येणार नाही. या तव, परी ेस येताना असे सािह य
बरोबर आणू नये. असे सािह य आण यास या या सुरि ततेची जबाबदारी संबंिधत उमेदवारावर राहील.
3.आयोगाने परवानगी नाकारलेले कोण याही कारचे अनिधकृ त साधन/सािह य परी े या वेळी संबंिधत
उपक ा या मु य वेश दाराबाहे रच ठे वावे लागेल. अशा साधन/सािह या या सुरि ततेची जबाबदारी संबंिधत उमेदवाराची
राहील. यासंदभ तील कोण याही कार या नुकसानीस आयोग, िज हा शासन कवा संबंिधत शाळा यव थापन
जबाबदार राहणार नाही.
4.वरील सूचनांचे पालन न करणा या उमेदवारांवर व याला मदत करणा या सव य त ना, आयोगा या
वे छािधकारानुसार, संबंिधत परी ेची उमेदवारी र क न आयोगामाफत आयोिजत सव परी ा व िनवडीकिरता
कायम व पी ितरोिधत [Debar] कर यात येईल. तसेच संबंिधत कायदे /िनयमातील तरतुदीनुसार कडक कारवाई
कर यात येईल.
5.आयोगास अज सादर करताना उमेदवाराने वत:ची स य मािहती दे णे, तसेच वत:चाच फोटो व वा री
अपलोड करणे आव यक आहे . तथािप, इतरांना मदत कर या या हे तन
ू े बनावट ोफाईल या आधारे काही उमेदवार
परी ेस वेश िमळिव याचा य न करीत अस याचे ही िनदशनास आले आहे . अशा उमेदवारांची आयोगाने गंभीर दखल
घे तली आहे . आयोगा या परी ेस अज करणा या उमेदवाराने कोण याही ट यावर अज म ये केले या दा या या पु थ
आयोगा या सूचनांनस
ु ार कागदोप ी पुरावा सादर करणे आव यक आहे . तो न सादर के यास आयोगाची फसवणूक
कर या या द ृ टीने खोटी मािहती दे ऊन, आयोगास अज सादर केला, असे समज यात येईल व यानुसार पुढील कायदे शीर
कारवाई कर यात येईल.
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