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िदनांक 18 ऑग ट, 2017

घोषणा
िवषय :- काबनलेस उ रपि कां या वापराबाबत उमे दवारांना िवशे ष सूचना.
महारा
लोकसेवा आयोगामाफत आयोिजत सव व तुिन ठ व बहु पय यी परी ांकरीता उ रे न दिव यासाठी
काबनले स उ रपि कांचा वापर कर यात येतो. परी े यावेळी उमेदवारांनी सोडिवले या उ रा या आधारे परी ेम ये िकती
गुण िमळाले आहे त याची उमेदवाराला मािहती ात हावी, िनकाल ि या पारदशक व अचूकपणे हावी, कोण याही
त ारीला वाव राहू नये या हे तन
ू े काबनलेस उ रपि कांचा वापर केला जातो. याम ये उ रपि केचा भाग-1 (मु य त)
समवे कामाफत आयोगाकडे जमा करावयाची असते तर उ रपि केचा भाग-2 (दु यम त) उमेदवाराने वत:कडे
ठे वावयाची असते. तथािप, सदर काबनले स उ रपि कांचा वापर करताना आयोगाने िदले या सूचनांचे अनेक
उमेदवारांकडू न पालन होत नस याचे व यामुळे उमेदवारांचे नुकसान होत अस याची बाब िनदशनास आली आहे .
उदा. नपु तकेचा संच मांक उ रपि केवर अचूकपणे न िलिह यामुळे काही पूव पिर ांम ये शेकडो उमेदवारांना शु य गुण
िमळाले. उमेदवारांकडू न होणा-या चुका व पिरणामी उमेदवारांचे होणारे संभा य नुकसान टाळ यासाठी काबनलेस
उ रपि कां या संदभ त खाली नमूद केले या सूचनांचे उमेदवारांनी कटा ाने पालन करावे :(1) उ रपि का काळजीपूवक हाताळावी. ती हाताळताना वा उ रे िलिहताना चुरगळू नये, फाडू नये अथवा टाचणी कवा
टॅगने िछ े पाडू नयेत. तसेच, सदर उ रपि का पा याने, घामाने अथवा धुळीने खराब होणार नाही, याची द ता यावी.
(2) उ रपि केवरील मािहती भर यासाठी व यो य उ राचे वतुळ छायांिकत कर याकिरता फ त काळया शाईचे
बॉल पॉईंट पेन वापरावे. हे करतांना दु यम तीवरही प ट खूण िदस यासाठी पुरेसा दाब ावा.
(3) उ रपि केवरील मजकुराम ये बदल कर यासाठी While Fluid, Blade अथवा त सम साधनांचा कोण याही
पिर थतीत वापर क नये.
(4) परी ा कालावधीतच उ रपि केवर परी ेचे नांव, बैठक मांक (Roll Number), नपि का मांक, संच
मांक, वेश माणप ावर नमूद केलेला िवषयाचा संकेतांक (Subject Code) यो य िठकाणी इं जीम ये व अचूकपणे
नमूद क न िविहत िठकाणी वा री करावी.
(5) उ रपि केवर वत:चे नांव अथवा वत:ची ओळख पटे ल असा कोणताही तपशील नमूद क नये.
(6) नपु तकेवरील इं जी आ ा रातील संच मांक (उदा. A,B,C कवा D) उ रपि केवर िविहत िठकाणी
अचूकपणे नमूद करावा. तसेच, सदर संच मांकाचे संबंिधत वतुळ अचूकपणे छायांिकत करावे.
(7)
नपु तकेचा संच मांक उ रपि केवर अचूकपणे न न दिव यास शू य गुण दे यात ये तात.
(8) उ रपि केवर नां या उ राचे संबंिधत वतुळ आव यक दाब दे वन
ू छायांिकत करावे जेणेक न याचा छाप
(Impression) उ रपि के या काबनलेस तीवर (भाग-2) वर यव थत उमटे ल याची आ यंितक द ता घे यात यावी.
(9) न मांकासमोर िदले या चार पय यांपैकी उमेदवाराने िनवडले या उ राचे वतुळच उ रपि केवर छायांिकत करावे.
(10) नाचे उ र नमूद कर याकिरता येकी एकच वतुळ छायांिकत करावे. एकापे ा अिधक वतुळे छायांिकत
के यास अथवा तसा कोण याही कारे य न के यास अशा उ रास गुण िदले जात नाहीत.
(11) एकदा नमूद केलेले उ र खोडता येणार नाही. नमूद केलेले उ र खोडू न न याने नमूद के यास अथवा याम ये
कोण याही कारचा बदल के यास ते तपासले जात नाही.
(12) उ रपि कांचे मु यांकन करताना उ रपि केत नमूद केले या बरोबर उ रांनाच गुण िदले जातात. तसेच
संबंिधत परी े या परी ा योजनेम ये िविहत केले या माणानुसार, चुकी या उ रांमागे एका नाचे गुण, एकूण गुणांमधून
वजा कर यात येतात.
(13) परी े चा कालावधी संपेपयत उ रपि केचा भाग-२ मूळ उ रपि केपासून कोण याही पिर थतीत
वेगळा क नये , अथवा उघड याचा य न क नये .
(14) परी ेनंतर मूळ उ रपि का (भाग-1) समवे काकडे जमा करताना ती भाग-2 पासून िविहत िठकाणी
(Perforation mark वर) यव थतिर या फाडू न, वेगळी करावी.
(15) मूळ उ रपि केपासून भाग-2 वेगळा करताना मूळ उ रपि का फाटणार नाही, अथवा चुरगळणार नाही, याची
आ यंितक द ता यावी.
(16) परी ेनंतर उ रपि केचा भाग-1 समवे काकडे जमा करताना उमेदवारांकडील उ रपि केची त (भाग-2)
समवे काकडे जमा क नये.
(17) उमेदवारांकडील उ रपि केचा भाग-२ हा सु दा मह वाचा द तऐवज अस याने तो यव थत व
सुरि तपणे िनवड ि ये चा अंतीम िनकाल लागेपयत जतन करावा.

(18) परी े नंतर उमेदवारांकडील भाग-२ वर कोण याही पिर थतीत कोण याही कारचा बदल अथवा
खाडाखोड क नये .
(19) िनवड ि येम ये जा तीत जा त पारदशकता तसेच अचूकता आण याचा आयोगाचा उ ेश अस याने िविवध
कारची तपासणी कवा पडताळणी आयोगाकडू न केली जाते. याम ये शासनाचे राजपि त अिधकारी होवू इ छणा-या
उमेदवारांम ये आव यक असणारा ामािणकपणा व िश त याची पडताळणीही होवू शकते. याकरीता भिव यात
कोण याही ट यावर उमेदवारांकडील उ रपि केचा भाग-२ आयोगाकडू न मागिवला जावू शकतो. यावे ळी
उमे दवाराने मूळ व पातील उ रपि केचा भाग-२ सादर करणे अिनवाय आहे .
2. सदर उ रपि का ही आयोगाची मालम ा असून ती, कोण याही कारे अनिधकृ तपणे हाताळ याची अथवा जवळ
बाळग याची कोण याही य तीला परवानगी नाही. अशी कृ ती अनिधकृ त व बेकायदे शीर समज यात येते.
3. वरील सूचनांचे काटे कोर पालन कर यात यावे. अ यथा आयोगा या सूचनांचे उ लंघनासाठी आयोगा या परी ांना
ितरोधनासह (Debarment) अ य यो य ती कायदे शीर कारवाई होवू शकते.
सुिनल अवताडे
उप सिचव,
महारा लोकसेवा आयोग

