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घोषणा
िवषय- आयोगातील परी ांम ये आकृ यांवर / नकाशांवर आधारीत

नां या मु यांकनात

द ृ टीहीन/ ीणद ृ टी उमेदवारांना सवलत दे याबाबत.
महारा

लोकसेवा आयोगामाफत घे त या जाणा-या परी ांमधील बहु तांश

बहु पय यी असतात. यातील काही
आधारीत असतात. अशा

नपि कांम ये काही मोजके

नपि का या व तुिन ठ

न आकृ यांवर आधारीत / नकाशांवर

नांचे नेमके आकलन हो यास द ृ टीहीन/ ीणद ृ टी उमेदवांराना अडचणी येतात.

यामुळे इतर उमेदवारां या तुलनेत अशा उमेदवारांसाठी नकाशा/ आकृ यांवर आधारीत

न ितकूल ठरतात.

सदर असमानता दूर कर याचे आयोगा या िवचाराधीन होते. या अनुषंगाने आयोगा या संकेत थळावर िदनांक
28/9/2017 रोजी घोषणा कर यात येऊन संबंधीतांकडू न सूचना/हरकती मागिव यात आ या हो या. ा त
सूचना/हरकत वर िवचार क न व यवहायता तपासून आयोगाने खालील माणे िनणय घे तला आहे .
“आयोगा या परी त
े ील व तुिन ठ बहु पय यी
सोडिव यापासून दृ टीहीन/
नां या उ रां या आधारे ,
िनणय घे तला आहे . उदा. 100
अस यास असे 4

नांपैकी आकृ या कवा नकाशांवर आधारीत

ीणदृ टी उमे दवारांना सूट दे यात यावी व
माणब

नपि केतील उवरीत

वेटेज दे ऊन यांचे मु यांकन कर यात यावे. असा आयोगाने

न व 100 गुणां या

न द ृ टीहीन/

न

नपु तकेत आकृ यांवर/ नकाशांवर आधारीत 4

ीणद ृ टी उमेदवारांनी सोडिवणे आव यक नाही. उवरीत 96

अशा उमेदवारांनी िमळिवलेले गुण 100 पैकी गुणांत

न

नांम ये

पांतरीत कर यात येतील. उदा. 96 पैकी 48 गुण

िमळाले अस यास सदर गुण 100 पैकी िकती या माणे पांतरीत केले जातील. वरील उदाहरणात 96 पैकी
48 गुण हणून 100 पैकी 50 गुण (र कर यात आलेले

न वगळू न) िमळा याचे गृिहत धरले जाईल.”

चिलत शासन िनणयानुसार अंध व/ ीणद ृ टी वग त मोडणा-या उमेदवारांना ही सवलत दे य राहील.
संबंधीत जािहरातीत या वग साठी राखी व पद असले कवा नसले तरीही, या वग तील उमेदवारांना वरील
सवलत लागू रािहल. एखा ा परी त
े नेमके िकती व नेमके कोणते
आहे त, ते संबंधीत

न आकृ यांवर/ नकाशांवर आधारीत

नपि के या पिह या उ रतािलके या घोषणेसोबत िस द केले जाईल. सदर िनणय

घोषणा िस द झा या या िदनांकानंतर होणा या परी ांना लागू राहील.

मुंबई
िदनांक- 19/01/2018
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