घो ष णा
िवषय :- आयोगा या उमे दवारांनी अज त ‘आधार’
आधार’

मांक नमुद करणेबाबत

महारा लोकसेवा आयोगामाफत िविवध पदांसाठी घे यात येणा-या परी ांकरीता उमेदवारांकडू न िवहीत
नमु यात ऑनलाईन प तीने अज वीकारले जातात. अज म ये उमेदवाराचे नाव, प ा, शै िणक अहता, अनुभव इ.
मािहती समािव ट असते. पुव परी ा, मु य परी ा कवा चाळणी परी ा व मुलाखत अशा िनवड ि ये या
कोण याही ट यावर, उमेदवाराची ओळख पटिवणे ही एक मह वाची बाब आहे . हे िवचारात घे ता, उमेदवारां या
अज त यांनी यांचा “आधार मांक” नमुद करणे आव यक कर याची बाब आयोगा या िवचाराधीन होती.
2.
ा त मािहतीव न िदसून येते की, महारा ात 18 वष वरील य त पैकी 95% पे ा अिधक य त कडे
स या “आधार” काड/ मांक आहे . यामुळे उमेदवारांची ओळख पटिव यासाठी ‘आधार’ मांकाचा भावीपणे
उपयोग होवू शकतो. या तव आयोगाने िनणय घे तला आहे की, िदनांक 15 ऑग ट, 2016 पासुन/नंतर येणा-या
जािहरात साठी, उमेदवारांनी अज भरतांना यां या अज म ये यांचा ‘आधार’ मांक नमुद करणे आव यक राहील.
तसेच पूव परी ा/मु य परी ा/चाळणी परी ा/मुलाखत अशा िविवध ट यांवर, आयोग िन चत करे ल यानुसार,
उमेदवारांनी यांचे मूळ आधार काड दाखिवणे व याची सां ािकत त सादर करणे आव यक राहील. आयोगा या
िविवध परी ांना बसले या व बसु इ छणा-या उमेदवारांनी, वरील बाबीची न द यावी. तसेच यांनी अ ाप आधार
मांक/आधार काड िमळिवले नसेल यांनी पुढील तीन मिह यात ते ा त क न यावे, यायोगे यांची ओळख
पटिवणेकामी गैरसोय होणार नाही. तसेच या उमेदवारांनी आधार काड/आधार मांक ा त केलेला आहे यांनी
यांचा आधार मांक अज त नमुद करणे बंधनकारक राहील.
3.
आधार काड/आधार मांक नसणा-या उमेदवारांचा, आयोगा या परी ेस बस याचा ह क डावलला जाणार
नसला तरी अशा उमेदवारांना यांची ओळख िन चत कर यासाठी पय यी ि येतन
ू (alternative procedure) जावे
लागेल. पय यी ि येत उमेदवाराने याची ओळख पटिव यासाठी याचे पारप (passport), िनवडणुक आयोगाचे
ओळखप , शासकीय कमचारी अस याचे ओळखप , माट काड कारचे ाय हग लायस स, पनॅ काड, अशा
शासकीय यं णांनी िदले या ओळखप ां या मुळ ती व सां ािकत ती घे ऊन, आयोगा या मुंबई येथील काय लयात
सम येणे व पय यी यव थे ारे ओळख िन चत क न घे णे आव यक राहील. या पय यी योजनेची कायप ती व
तपशील यथावकाश जाहीर केला जाईल.
4.
उमेदवारांनी वरील बाब ची न द घे ऊन, यांचेकडे अ ाप आधार काड नस यास ते लवकरात लवकर
िमळिवणे हे यांचे िहताचे व यांची गैरसोय टाळणारे राहील.
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