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महारा

िदनांक :- 12 जून, 2018

घोषणा

वन सेवा पूव परी ा - 2018
वेश माणप ाबाबत

जािहरात मांक 21/2018, िदनांक 15 माच, 2018 नुसार आयोगामाफत रिववार, िदनांक 24 जून, 2018 रोजी आयोिजत
महारा वन सेवा पूव परी ा - 2018 करीता वेश िदले या उमेदवारांची वेश माणप े आयोगा या ऑनलाईन अज णाली या
संकेत थळावर (https://mahampsc.mahaonline.gov.in) उमेदवारां या ोफाईल ारे उपल ध क न दे यात आली आहे त.
वेश माणप ाची त उमेदवारांनी परी ेपव
ू डाऊनलोड क न घे णे व य परी े यावेळी सादर करणे आव यक आहे .
2.

वेश माणप
ा त न झा यास अज सादर के या या तसेच िविहत कालावधीत परी ा शु क भर याबाबत या आव यक
पुरा यासह आयोगा या बॅक ऑफ इंिडया इमारत, ितसरा मजला, हु ता मा चौक, फोट, मुंबई 400001 येथील काय लयात संपक
साधावा. यासंदभ त उमेदवाराला 022 - 61316402 या दूर वनी मांकाव न आव यक मदत ा त क न घे ता येईल.

3. परी े या वेशासंदभ त परी ा झा यावर संपक साध यास परी ेसाठी उमेदवारीचा कोण याही कारे िवचार केला जाणार नाही.
4. परी े या वेळी वेश माणप आणणे स तीचे आहे . यािशवाय परी ेस वेश िदला जाणार नाही.
5. फ त वेश माणप , का या शाईचे बॉल पॉइंट पेन, दोन मूळ ओळखप े व यां या छायांिकत ती अथवा वेश माणप ावरील
सूचनेनस
ु ार आयोगाने परवानगी िदले या सािह यासह उमेदवाराला परी ा क ात वेश दे यात येईल.
6. िडजीटल डायरी, पेजर, माय ोफोन, मोबाईल फोन, कॅ मेरा अंतभूत असलेली कोण याही कारची साधने, िसमकाड, लू टू थ,
दूरसंचार साधने हणून वापर यायो य कोणतीही व तू, इले ॉिनक उपकरणे, वहया, नोटस, परवानगी नसलेली पु तके, बॅ ज, पड
ॅ ,
पाऊच, पिरगणक (Calculator) इ यादी कारची साधने/सािह य परी ा क ा या पिरसरात तसेच परी ा क ात आण यास,
वत:जवळ बाळग यास, याचा वापर कर यास अथवा या या वापरासाठी इतरांची मदत घे यास स त मनाई आहे .
7. आयोगाने परवानगी नाकारलेले कोण याही कारचे अनिधकृ त साधन/सािह य परी े या वेळी संबंिधत उपक ा या मु य
वेश ारावरच 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 शाळा/ महािव ालय यव थापन जबाबदार राहणार नाही.
8. परी ेस येताना उमेदवाराने ओळखी या पुरा यासाठी वत:चे आधारकाड, िनवडणूक आयोगाचे ओळखप , पासपोट,

पॅनकाड व माट काड कारचे ाय हग लायस स यापैकी िकमान कोणतीही दोन मूळ ओळखप े तसेच
यां या छायांिकत ती (दोन वेगवेग या ओळखप ां या) सोबत आणणे अिनवाय आहे . वरील िविहत पाच

ओळखी या पुरा या यितिर त अ य कोण याही
िदला जाणार नाही.

कार या ओळखी या पुरा या या आधारे उमे दवारास परी े स

वेश

9. परी े या िदवशी ऐनवेळी उदभवू शकणा-या अडचणी अथवा आंदोलने, मोच, वाहतूक सम या, अितवृ टी

इ यादी बाबी ल ात घे ऊन, िविहत वेळे या पुरेसे अगोदर संबंिधत परी ा क ावर उप थत राहणे आव यक
आहे . परी ा क ाम ये िविहत केले या वेळेनंतर कोण याही पिर थतीत उमे दवारांना परी े स वेश िदला
जाणार नाही अथवा यासंदभ त आयोगाची कोण याही कारची जबाबदारी राहणार नाही.
10. ऑनलाईन प दतीने सादर केले या अज मधील मािहती या आधारे उमेदवारांना परी ेस वेश दे यात येत आहे . ऑनलाईन
प दतीने सादर केले या अज मधील सव मािहतीची स यता तपास यासाठी आव यक कागदप ांचा पुरावा आयोगा या सूचनेनस
ु ार
कोण याही ट यावर सादर करणे आव यक राहील. परी ेनंतर कोण याही ट यावर कागदप ांची पडताळणी कर यात येईल. अशा
पडताळणी या वेळी उमेदवाराने अज ारे केले या दा या माणे आव यक पुरावा/कागदप े सादर न के यास उमेदवाराची कृ ती ही
गैर कार समजून संबंिधत उमेदवारांवर आयोगा या वे छािधकारानुसार कारवाई कर यात येईल. तसेच, चिलत
िनयम/काय ातील तरतुदीनुसारही कारवाई कर यात येईल.
िठकाण: मुंबई
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