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- वेश माणप -
परीेचे नावं : महाराट  गट-क सेवा संयुत पवू परीा - 2022

बैठक मांक :- AL001015
उमेदवाराचे छायािच व

वारी

नोदंणी मांक :- 00207720220208220003949

उमेदवाराचे नावं :- MANISHA LAXMAN WAGH

उमेदवाराचे बदलेले
नाव (असयास):-

--

िजहा क द :- Alibaug

परीेचे िठकाण :-
GENERAL ARUNKUMAR VAIDYA MADHYAMIK
VIDYALAYA, TAL ALIBAG, RAIGAD

परीेचा वार व
िदनांक

उपक द ावरील
उपिथती

परीा कातील
शेवटया

वेशाची वेळ

परीेचा य
कालावधी िवषय िवषयाचा

संकेतांक परीेचे वप

शिनवार, 05
नोहबर, 2022 सकाळी 9.30 सकाळी 10.30 सकाळी 11.00 ते

12.00

सामाय
मता
चाचणी

012 वतुिनठ
बहुपयायी

सहसिचव
महाराट  लोकसेवा आयोग

-: अयंत महवाचे :-

वेश माणपावरील उपरोत मजकूर उमेदवाराने काळजीपवूक तपासणे आवयक असनू यासंदभात काही अडचण/संिदधता असयास1.
परीेया िदनांकापवूी च आयोगाया कायालयाशी संपक  साधणे आवयक आहे.
मोबाईल फोन अथवा अय दरूसंचार साधने परीा उपक द ाया पिरसरात आणयास, बाळगयास अथवा याचा वापर करयास सत मनाई2.
आहे.

-: उमेदवारांना सचूना :-

परीा उपक द ावरील उपिथतीबाबत :-1.
1.1 परीा उपक द ावरील उपिथतीकरीता िनधािरत केलेया वेळेस उपिथत राहनू उपिथती नदिवणे अिनवाय आहे.
1.2 आयोगाया ऑनलाईन अज णालीया संकेतथळावन डाऊनलोड कन िंट केलेले मळू वपातील वेश माणप परीेया वेळी
सादर करणे अिनवाय आहे. अयथा परीेस वेश नाकारला जाईल.
1.3 उमेदवारांची तपासणी/झडती (Frisking), थमो  गनया सहायाने उमेदवारांया शारीिरक तापमानाची तपासणी (Thermal Screening),
लणे िदसनू येत असलेया उमेदवारांची वतं बैठक यवथा करणे, ओळख पडताळणी करणे, हजेरी नदिवणे, सचूना देणे इयादी
वपाया कायवाहीसाठी परीा उपक द ावर य परीा सु होयाया वेळेपवूी  िकमान दीड तास अगोदर उपिथत राहणे अिनवाय आहे.
1.4 परीेया िदवशी ऐनवेळी उदभव ूशकणाया अडचणी अथवा आंदोलने, मोच , वाहतकू समया, अितवृटी इयादी बाबी लात घेऊन,
िविहत वेळेया पुरेसे अगोदर संबंिधत परीा उपक द ावर उपिथत राहणे आवयक आहे.
1.5 परीा कामये शेवटया वेशासाठी िविहत केलेया वेळेनंतर कोणयाही पिरिथतीत उमेदवारांना वेश िदला जाणार नाही अथवा
यासंदभात आयोगाची कोणयाही कारची जबाबदारी राहणार नाही.
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- वेश माणप -

परीेचे नावं : राय सेवा पवू परीा 2021

बैठक मांक :- NM006078
उमेदवाराचे छायािच व

वारी

नोदंणी मांक :- 01510620212510210172974

उमेदवाराचे नावं :- MINAKSHI LALIT JAIN

उमेदवाराचे बदलेले
नाव (असयास):-

--

िजहा क द :- Navi Mumbai

परीेचे िठकाण :-
TERNA MEDICAL COLLEGE, SECTOR 12, PHASE 2,
NEAR GAVDEVI MANDIR, NERUL WEST, NAVI
MUMBAI 400706

परीेचा वार व िदनांक उपक द ावरील
उपिथती

परीा
कातील
शेवटया

वेशाची वेळ

परीेचा य
कालावधी िवषय िवषयाचा

संकेतांक परीेचे वप

रिववार,2
जानेवारी,2022 सकाळी 8.30 सकाळी 9.30 सकाळी 10.00 ते

12.00 पेपर 1 035 वतुिनठ
बहुपयायी

रिववार,2
जानेवारी,2022 दुपारी 1.30 दुपारी 2.30 दुपारी 3.00 ते

5.00 पेपर 2 036 वतुिनठ
बहुपयायी

सहसिचव
महाराट  लोकसवा आयोग

-: अयंत महवाचे :-

वेश माणपावरील उपरोत मजकूर उमेदवाराने काळजीपवूक तपासणे आवयक असनू यासंदभात काही अडचण/संिदधता असयास1.
परीेया िदनांकापवूी च आयोगाया कायालयाशी संपक  साधणे आवयक आहे.
मोबाईल फोन अथवा अय दरूसंचार साधने परीा उपक द ाया पिरसरात आणयास, बाळगयास अथवा याचा वापर करयास सत मनाई2.
आहे.

-: उमेदवारांना सचूना :-

परीा उपक द ावरील उपिथती बाबत :-1.
1.1 परीा उपक द ावरील उपिथती करीता िनधािरत केलेयावेळेस उपिथत राहनू उपिथती नदिवणे अिनवाय आहे.
1.2 आयोगाया ऑनलाईन अज णालीया संकेतथळावन डाऊनलोडकन िंट केलेले मळू वपातील वेश माणप परीेया वेळी


