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“किन  अिभयतंा ( थाप य)” या पदा या भरतीसाठी मािहती पिु तका 

उमेदवार देणार असले या ऑन-लाईन परी े या िविवध पैलूंचा तपशील आिण संबिंधत बाबीसंबंधात मह वा या सूचना या पुि तकेत आहते. 
परी ेची तयारी कर यात मदत हावी हणून उमेदवाराने या पुि तकेचे नीट अ ययन कर यास सुचिवले जात आह.े  

खाली दशिव या माणे ऑन-लाईन परी ेत व तुिन  व पा या ब पयायी  असतील. 

परी े या ावलीच े व प 

अनु माकं ावलीच ेनाव  सं या अिधकतम अकं मा यम एकि त वळे 

1 मराठी भाषा 15 30 मराठी 

120 िमिनटे 

2 इं जी भाषा 15 30 इं जी 
3 सामा य ान  15 30 ि भाषी (इं जी आिण 

मराठी) 4 बौि क चाचणी 15 30 

5 संबिंधत े ाच ेिवषय ान 40 80 इं जी 
 एकूण 100 200  120 िमिनटे 

परी ेसाठी 120 िमनीटांचा अवधी आह,े तरीसु ा उमेदवारास परी े या ठकाणी साधारणतः 180 िमिनटे थांबाव े लागेल याम य ेन द करणे 
(logging in), वशेप  गोळा करणे, सूचना देण ेइ. साठी लागणा-या कालावधीचासु ा समावेश आह.े दले या 120 िमिनटां या कालावधीत 
परी ाथ  कोण याही ावलीतील  सोडवू शकतात. सव ांना ब पयाय असतील. ासाठी या पाच उ रांपैक , फ  एकच अचूक उ र 
असेल. उमदेवारास अचकू उ राची िनवड करावयाची आह ेआिण उमदेवारास वाटत असले या यो य/अचकू पयायावर ‘माउस-ि लक’ करावयाचा 
आह.े उमदेवारान े ि लक केललेा पयाय ठळकपणे दशिवला जाईल आिण यास उमदेवाराच े या ाचे उ र हणनू समजले जाईल. उमदेवारान े
दशिवले या चकु या उ रासाठी नकारा मक गणुाकंन केल ेजाणार नाही. तथािप, उमदेवारानंा स ला दला जातो क  यानंी अदंाज लावनू उ र देण े
टाळाव.े 

कृपया न द यावी क  या पिु तकेत दललेे ाचं े कार ह े केवळ उदाहरणादाखल आहते आिण सवसमावेशक नाहीत. य  परी ते तु हाला 
यापैक  काही कवा सव काराचं ेअिधक काठी य पातळीच े  आढळतील, िशवाय या ठकाणी नमदू नसले या इतर कारावंरही  आढळतील. 

नमु यादाखल काही  खाली दले आहते. 

नमनुा  

मराठी भाषा 

.1-2. पुढील येक ात वा याचे चार भाग पाडल ेआहते. ाकरणा या, वा य रचने या कवा भाषे या दृ ीने वा य सदोष अस यास, 
कोण या भागात दोष आह ेत ेठरवून या भागाचा मांक उ र हणून ा. वा य िनद ष / िबनचूक अस यास उ र “(5)” ा. 

.1. इं लंडमधून ज मले या / कुसुमा जांना शे सिपयर हणतात / व हदु थानात ज मले या शे सिपयरांना / 
         (1)                     (2)                              (3) 
कुसुमा ज हणतात िनद ष 
        (4)  (5) 

.2. मा या मरणश नुसार / मा या बाळपणी मा या विडलांची बदली / एका गिल छ गावी / झाली आह.े िनद ष 
          (1)                        (2)                         (3)            (4)  
(5) 

 

.3-4. पुढे काही श दसमूह दले आहते. याला समानाथ  असणारा एक श द दले या पयायातून िनवडा. 

.3. वतःच वतःची सव काम ेकरणारा. 

(1) वयंभ ू (2) वावलंबी (3) वयंचिलत (4) वक ा जत  (5) वा यायी 

.4. कोणतेही काम क  शकणारा. 

(1) ब ुत (2) षार (3) चलाख     (4) हर री (5) डोकेबाज 

इं जी भाषा 
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Q.1. Read the sentence to find out whether there is any grammatical or idiomatic error in it. The error, if any, will be 
in one part of the sentence. That part is the answer. If there is no error, the answer is ‘No error’. (Ignore the 
errors of punctuation, if any). 

 The regaining of freedom  /  as we well know has given rise for  /  many dormant issues  / 
                  (1)                                               (2)                                             (3) 
and conflicts in our society. No error 
                  (4) (5) 

Q.2-3. Directions : In each of the following questions, select from amongst the five alternatives, the word most 
opposite in meaning of the word given in capitals. 

Q.2. LIVELY 
(1)  simple (2)  weak (3)  dull (4)  angry (5)  moron  

Q.3. INADVERTENT 
(1)  adequate (2)  available (3)  sluggish (4)  negligent (5)  intentional 

Q.4. Pick out from the words given below this sentence the word which would complete the sentence correctly and 
meaningfully. 

 He wants me to look ____ his garden during his absence. 
(1)  at (2)  over (3)  after (4)  into (5)  from 

Q.5-6. Direction : In each of the following questions, select from amongst the five alternatives, the word nearest in 
meaning to the word given in capitals. 

Q.5. LETHAL (1)  light (2)  dangerous (3)  deadly 
 (4)  cruel (5)  thoughtless 

Q.6. CENTENARY (1)  a guard (2)  a hundred years (3)  a very old man 
 (4)  a hundred runs (5)  a hundredth anniversary 

सामा य ान 

.1. कोण या देशाने केट - िव चषक 2007 जकला ? 
(1)  दि ण आ का (2)  ीलंका (3)  इं लंड (4)  यूिझलंड (5)  दले या पयायां ितरी  

.2. महारा ात खालील पैक  कोणते पीक घेतले जात नाही ? 
(1)  वारी (2)  ग  (3)  यूट (4)  कापूस (5)  तंबाख ू

.3. महारा ात खालीलपैक  कोण या शहरात कंुभमळेा भरतो ? 
(1)  पुण े (2)  र ािगरी (3)  नािशक (4)  पंढरपूर (5)  को हापूर 

.4. अवैध पैशािव या लढाईम य ेखालीलपैक  कोण या िव ीय सं थेने 'आप या ाहकानंा जाणा' (Know Your Customer) योजनेची 
सु वात केली ? 
(1)  आई डी बी आई (2)  आर बी आय (3)  नाबाड  (4)  सीडबी (5)  दले या पयायां ितरी  

.5. खालीलपैक  कोण या रा याची सीमारेषा महारा ा या सीमारेषेशी लागनू नाही ? 
(1)  छ ीसगढ़ (2)  कनाटक (3)  आ  देश (4)  राज थान (5)  गजुरात 

बौि क चाचणी 
.1. ‘पायाचा’, मनु याशी जो संबधं आह ेतसाच संबधं ‘खूर’ चा खालीलपैक  कुणाशी आह े? 

(1)  घोडा (2)  कु ा (3)  बटू (4)  लोहार (5)  खोगीर 

. 2. खालीलपैक  कोण या खचा या शीषकांतगत ‘मलुां या मािसकाची वगणी भरली’ ही या वग कृत होईल ? 
(1)  अ  (2)  वास (3)  आित य (4)  आरो य (5)  िश ण 

.3. मलुां या एका रांगते महशे रांगे या डावीकडून सातवा आिण उजवीकडून अठरावा आह.े या रांगते एकूण कती मुल ेआहते? 
(1)  26 (2)  25 (3)  27 (4)  िनि त सांगता येत नाही (5)  दले या पयायां ितरी  अ य 

.4. खालील इं जी वणा रगटा या ृंखले म य े िच ना या (?) जागी दले या इं जी वणा रगटांपकै  कोणता गट येईल ? 
AB      BC      CD      DE      ?      FG 
(1)  DF (2)  DG (3)  FE (4)  EF (5)  GF 
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.5. एका सांकेितक प रभाषेत ‘A + B’ चा अथ ‘B ची आई A आह े’ असा आह ेआिण ‘A – B’ चा अथ ‘B चे वडील A आहते’ असा आह.े 
खालीलपैक  कशाचा अथ ‘R ची आजी P आह े’ असा होईल ? 
(1)  P – Q + R (2)  Q – R + P (3)  P + Q – R (4)  Q + R – P (5)  दले या पयायां ितरी  अ य 

संबिंधत े ाच ेिवषय ान 

ा ावलीचे उप-  संबिंधत काय े ा या ानावर आधा रत असतील. 

 

(अ) ऑन-लाईन परी े या व पाब लचे तपशील : 

(1)  परी ा ऑन-लाईन हणजचे संगणकावर घेतली जाईल. 

(2) सामा य ान आिण बौि क चाचणी या ाव या मराठी आिण इं जी भाषेत असतील. तसेच िवषय ान आिण इं जी भाषे या ाव या 
इं जी भाषेत तर मराठी भाषेची ावली मराठी भाषेत उपल ध क न दली जाईल. 

(3) सव ांना ब पयाय असतील. ासाठी या पाच, उ रांपैक  केवळ एकच अचूक उ र असेल. परी ाथ ला अचकू उ राची िनवड 
करावयाची असनू जो पयाय उिचत/अचकू वाटतोय या पयायावर ‘माउस-ि लक’ करावयाच ेआह.े ‘ि लक’ केला गलेलेा पयाय ठळकपण े
दशिवला जाईल आिण यास ाचे उ र हणनू समजले जाईल. एखा ा ा या उ रास अिंतम मु याकंनासाठी ते हाच िवचारात घतेल े
जाईल जे हा उमदेवारान े‘Save & Next’ वर कवा ‘Mark for Review & Next’ वर ि लक क न उ र दले असले. 

(4) स हर म ये घडय़ाळ लावलेल ेआह ेआिण तुम या संगणक पटला या वर या उज ा कोप-यातील ऊवरीत वळे दशिवणारा टाईमर परी ा 
पूण कर यासाठी िश लक रािहलेली वळे दशवले. जे हा घ ाळात दशिवलेली वळे संपेल ते हा परी ा आपोआप बदं होईल. तु हाला 
वतः न परी ा संपव याची कवा थांबव याची आव यकता नाही. 

(5) न या उज ा बाजूला Question पॅलेट दाखवल ेजाणार असून ते खालील पैक  एक िच ह वाप न येक ाची ि थती दाखवेल : 

   
 'पडताळणीसाठी खूण के याची' ि थती िन वळ ाचे मरण देते क  तु ही हा  पु हा पाह याचे ठरवले आह.े जर पडताळणीसाठी खूण 

केले या ाचे उ र दशिवलेल ेअसेल तर अंितम मु यांकनाम ये ते उ र गिृहत धरले जाईल. 

(6) उ र दशव यासाठी  िनवडायचा अस यास आपण खालीलपैक  एक क  शकता : 
 (a) थेट या मांका या ाकड ेजा यासाठी पटला या उजवीकडील  तािलकेम य े या मांका या ावर ि लक करा. 

कृपया ल ात रा  ा क  हा पयाय िनवड यास तुमचे चाल ू ाला दशिवलेले उ र सुरि त केल ेजात नाही. 
 (b) चाल ू ाचे उ र सुरि त कर यासाठी ‘Save and Next’ वर ि लक करा आिण माने पुढ या ाकड ेजा. 
 (c) चाल ू ाचे उ र सुरि त क न पडताळणीसाठी खूण कर यासाठी ‘Mark for Review and Next’ वर ि लक करा माने पुढ या 

ाकड ेजा. 

(7) तुमचे उ र िनवड यासाठी दले या पयाय बटनांपैक  एका पयाय बटनावर ि लक करा. 

(8) तुमचे उ र बदल यासाठी दसु-या अपेि त पयाय बटनावर ि लक करा. 

(9) तुमचे उ र सुरि त कर यासाठी तु हाला ‘Save and Next’ वर ि लक करावचे लागले. 

(10) िनवडलेले उ र र  कर यासाठी या िनवडले या पयायावर पु हा ि लक करा कवा ‘Clear Response’ बटनावर ि लक करा. 

(11) एखा ा ावर पडताळणीसाठी खूण करावयाची अस यास ‘Mark for Review & Next’ वर ि लक करा. “जर पडताळणीसाठी खूण 
केले या ाचे उ र दशिवलेल ेअसेल तर ते उ र अंितम मू यांकनाम य े ा  धरले जाईल.” 

(12) एखा ा ाचे उ र बदल यासाठी थम तो  िनवडा, यानंतर नवीन उ र पयायावर ि लक करा आिण नंतर ‘Save and Next’ 
बटनावर ि लक करा. 

(13) उ र दशव यानतंर सुरि त केलले े  कवा पडताळणीसाठी खणू केलले े च केवळ मु याकंनासाठी िवचारात घतेल ेजातील. 

(14) ा पि केमधील िवभाग ह ेपटला या (screen) वर या प केवर (bar) दशवले आहते. एखा ा िवभागातील  या िवभागा या 
नावावर ि लक क न पाहता येतील. तु ही जो िवभाग पाहत आहात तो ठळकपण ेदशिवला जाईल. 

(15) एखा ा िवभागातील अंितम ासाठी ‘Save and Next’ बटनावर ि लक के यानंतर आपण आपोआप पुढ या िवभागा या पिह या 
ाकड ेजाल. 

(16) एखा ा िवभागातील ांची ि थती पाह यासाठी आपण माऊस कसर (mouse cursor) या िवभागा या नावावर नेऊ शकता. 

(17) तुम या सोयीनुसार तु ही परी े या कालावधीत के हाही िवभाग आिण यातील ांकड ेजाऊ-येऊ शकता. 
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(18) परी ाथ ना 'परी ा शासका या' सूचनांचे काळजीपवूक पालन कर याची िवनंती आह.े जर एखादा परी ाथ  सूचनांच/ेिनयमांचे पालन 
करीत नसेल, तर तो गरैवतणुक चा/अ ामािणक मागा या अंिगकाराचा कार समजला जाईल आिण असा परी ाथ  महानगरपािलकेने 
ठरिवले या कालावधीसाठी परी ांना बस यास अपा  ठरला जाईल. 

(19) केवळ परी ा ारंभ हो यापूव  परी ाथ  परी ा शासकांना यां या शंका कवा  िवचा  शकतात. परी ा ारंभ झा यानंतर 
कोण याही शंकेच ेिनरसन केल ेजाणार नाही. 

(20) परी ेची 120 िमिनटे संप यानंतर परी ाथ ना एकही  सोडवता येणार नाही कवा यां या उ रांची पडताळणी करता येणार नाही. 
जरी परी ाथ ने अंितम 'submit' बटन ि लक केल ेनसले तरीही या या/ित या उ रांना संगणक णाली आपोआप सुरि त (save) करेल. 

(21) कृपया ल ात या- 
(1) य  प र चेी वळे संप यािशवाय परी ाथ ना पेपर 'अिंतमतः सबिमट' (finally submit) क  दले जाणार नाही. 
(2) एकदा परी ा ारंभ झाली क  कोण याही प रि थतीत परी ा यान ेक -बोड ची कोणतीही key ि लक करावयाची नाही, कारण 

यामळेु परी ाच बदं होईल 
 

(ब) सवसामा य सचूना 

(1) कृपया वशेप ावर दशिवलेल े दनांक, रपो टग वळे आिण परी ा थळाचा प ा याची दखल यावी. 

(2) तु ही ऑनलाईन परी े या क ाची िनि ती कर यासाठी एक दवस अगोदर परी ा क  पा न यावे, जेणेक न परी े या दवशी तु ही ितथ े
( वशे प ावर छापले या) वळेेवर पोहोच ूशकाल. उशीरा येणा-यांना वशे दला जाणार नाही. 

(3) तुमचा नवीनतम फोटो िचकटवलेल े वशेप  तु हाला परी ा थानी आणावयाच ेआह.े ( वशेप ावर श यतो तोच फोटो असावा जो तु ही 
अपलोड केला आह)े 

(4) परी ा क ावर तु हाला परी ा शासक आिण महानगरपािलकेच े ितिनधी यां या सूचनांच ेकाटेकोरपण े पालन करावयाचे आह.े सूचनांच े
उ लंघन केल ेगे यास तु हाला अपा  समजल ेजाईल आिण परी ा क  सोडून जा यास सांिगतले जाईल. 

(5) गणकयं  ( वतं  कवा घडयाळासह), पु तके, व ा कवा िलिखत कागद, सेलफोन (कॅमेरा सुिवधेसह/िशवाय), माट वॉच कवा इतर 
कोणतेही इले ॉिनक यं  (उपकरण) यांचा वापर परी े या कालावधीत क  दला जाणार नाही. वशे ारावर आरो यसेतु अॅप 
दाखिव यावर उमेदवारांनी आपला मोबाईल ि वच ऑफ क न िविहत जागी जमा करावा लागले. परी ा संप यावर परत जाताना 
उमेदवारांनी आपले मोबाईल ता यात यावेत. 

(6) कृपया आप या सोबत नवीनतम फोटो िचकटवलेल े वेशप  आिण स या वधै, मळू व पातील फोटो ओळेख प  (जसे क , पॅन 
काड/पारप /वाहन चालक परवाना/फोटोसिहत मतदान प /गझेॅटेड अिधका-या या कवा लोक ितिनिध या सहीचे अ सल लेटरहडेवरील 
फोटो ओळेख प /मा यता ा  महािव ालयाने/िव िव ालयाने दलेल े ओळेख प  (चाल ू वषासाठी ि वकार यायो य)/फोटोसिहत 
आधारकाड/कमचारी ओळेख प ) आणावे. आवेदन प ावर असणारे नाव (ऑनलाइन न दणी या वळेी जे उमेदवाराने दलेले असते) फोटो- 
ओळेख प ावरील नावाशी तंतोतंत जुळावयास हवे. िववाहानंतर या मिहला उमेदवारांचे पिहले/मधले/अंितम नाव बदलले आह े यांनी 

ाची खास दखल यावी. जर आवेदन प ावरील आिण फोटो-प रचय प ावरील नावात काहीही फरक असेल तर अशा उमेदवारास 
परी ेस बसू दले जाणार नाही. कृपया ल ात या - रेशन काड आिण वाहनचालक िशकाऊ परवाना या प र सेाठी वैध ओळखीचा 
पुरावा हणनू वीकारले जाणार नाही. या उमेदवारांनी आप या नावात बदल केला असेल, अशा उमेदवारांनी राजपि त 
अिधसूचना/िववाह माणप /शपथप  सादर केल ेतरच यांना प र ेस बस यास अनुमती दे यात येईल.  

(7) बायोमे क डाटा (अंगठय़ाचा ठसा) आिण फोटो परी े या ठकाणी दोन वळेा घेतला जाईल (परी े या सुरवातीस आिण परी ा 
संप यावर). बायोमे क डाटा या स यता पडताळणीचा अंितम िनणय (जुळतो अथवा जुळत नाही) महानगरपािलकेचा असेल व 
उमेदवारांना बधंनकारक असेल. बायोमे क डाटा परी ा दर यान कधीही घे यास/स यता पडताळणीस िवरोध के यास उमेदवाराची 
उमेदवारी र  केली जाईल. या संदभात खालील मु े ल ात या : 
(क) जर बोटांवर कसलाही थर असेल (शाई/महेदंी/रंग इ यादी) तर धुवनू टाका आिण प र े या दवसाआधी तो थर संपूणपणे गलेा 

आह ेयाची खा ी क न या. 
(ख) जर बोटांना मळ कवा धूळ लागली असेल तर बोटांच ेठसे (Finger prints) घे याआधी धुवनू या आिण हातांची बोटं सुकली 

आहते याची खा ी क न या. 
(ग) दो ही हातांची बोट सुकलेली आहते याची खा ी करा आिण जर बोट ओलसर असतील तर येक बोट पूसा. 
(घ) ठसा घेत या जाणा-या अंगठय़ाला जर जखम/मार लागला असेल तर व रत प र ा क ावर संबिंधत अिधका-यास कळवा. 
 (या मु ांचे पालन कर यास असमथ ठर यास प र ेस बसु दले जाणार नाही.) 

(8) तु ही दले या उ रांचे उ रां या सारखेपणासाठी इतर परी ा या या उ रांबरोबर िव ेषण केल ेजाईल. यासाठी अवलंब केले या िव ेषण 
येतून जर उ रांची अदलाबदल के याचा व तु ही ा  केलेल ेगणु वधै नस याचा िन कष आ यास तुमची उमेदवारी र  केली जाऊ 

शकते. कोणीही परी ाथ  जर कॉपी करताना, सहा य घेताना कवा देताना, कवा परी ा यास न शोभणारी गरैवतणूक करताना आढळला 
तर या या/ित या उ रांची तपासणी केली जाणार नाही. महानगरपािलका अशा परी ाथ  िव  यो य ती कारवाई करेल. 

(9) तु ही वतः सोबत एक बॉल पॉ ट पेन आणावे. क  ेकाम कर यासाठी कागद पुरिवले जातील; यावर तु ही क  ेकाम क  शकता कवा 
उ र िनवड यापूव  पु हा एकदा पडताळणी करावया या ांचे मांक िल  शकता. परी ा संप यावर क े काम केलेल ेकागद वशे 
प ासह ॉप बॉ स म य ेटाकाव ेलागतील. 

(10) परी े या व थेम य ेकाही यय ये याची श यता पूणतः नाकार यात येणार नाही; याचा प रणाम चाचणी िवतरणावर आिण/ कवा 
िनकाल तयार कर यावर होऊ शकतो. अशा संगी असा यय सुधार याचा पूणतः य  केला जाईल, याम य े उमेदवारांना एका 
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जागे न दसु-या जागेवर हलिवणे कवा परी ेस िवलंब होणे गिृहत आह.े पु हा परी ा घेणे या बाबतचा िनणय हा परी ा घेणा-या 
सं थेचा/मडंळाचा िनणय अंितम असेल. उमेदवार पु हा परी ेसाठी कोणताही दावा क  शकणार नाही. ा िवलंब झाले या येस 
उमेदवार जर हल यास तयार नसेल कवा परी ा येत भाग घे यास तयार नसेल अशा उमेदवारांना येमधून संपूणपणे वगळ यात 
येईल. 

(11) परी ेची साम ी तथा याब लची कोणतीही अ य मािहती, संपूण कवा भागांमधे उघड करणे, कािशत करणे, पु हाः िनमाण करणे, 
ांसिमट करणे, जमा करणे कवा सारण आिण जमा करणारे कवा प र ा क ाम ये दला जाणारा कागद घेऊन जाणारे कवा परी े या 

साम ीचा बकेायदेशीर वापर करणा यांवर कायदेशीर कायवाही कर यात येईल. 

(12) भरती या येतील कोण याही वळेी, प र ाथ  ारा खोटी मािहती देणे/ कवा ये या िनयमांचे उ लंघन कर याबाबतीत, प र ाथ स 
भरती येम ये अपा  घोिषत केल ेजाईल आिण भिव यात महानगरपािलके या कोण याही भरती यमे य ेभाग घे याची परवानगी दली 
जाणार नाही. जर ा बाबतीत चाल ूअसले या येम ये िनदशनास आल ेनाही परंतु नंतर कधी ल ात आ यास याला ये या 
पिह या भागापासूनच अपा  ठरिव यात येईल. 

 

 

 

 

SOCIAL DISTANCING MODE CONDUCT OF EXAM RELATED INSTRUCTIONS  

1 Candidate is required to report at the exam venue strictly as per the time slot mentioned in the Call Letter. It is 
expected that candidate strictly adhere to this time slot – as entry into the exam venue will be provided based upon 
the individual’s time slot ONLY. Candidates should report atleast 15 minutes before the Reporting time indicated on 
the call Letter. 

2 Mapping of ‘Candidate Roll Number and the Lab Number’ will NOT be displayed outside the exam venue, but the same 
will be intimated to the candidates individually at the time of entry of the candidate to the exam venue. 

3 Items permitted into the venue for Candidates 
Candidates will be permitted to carry only certain items with them into the venue.  

a. Mask (WEARING A MASK is COMPULSORY) 
b. Gloves  
c. Personal transparent water bottle (Candidate should bring his / her own water bottle) 
d. Personal hand sanitizer (50 ml)   
e. A simple pen  
f. Exam related documents (Call Letter and Photocopy of the ID card stapled with it, ID Card in Original.) 
g. Call Letter should be brought with the Photocopy of the Photo ID stapled with it. Original ID (same as 

Photocopy) is also to be brought for verification. The name on the ID and on the Call Letter should be exactly 
the same.  

h. In case of Scribe Candidates - Scribe form duly filled and signed with Photograph affixed. 
        No other Items are permitted inside the venue. 

4 Candidate should not share any of their personal belonging/material with anyone 

5 Candidate should maintain safe social distance with one another. 

6 Candidate should stand in the row as per the instructions provided at venue. 

7 If candidate is availing services of a scribe, then scribe also should bring their own Gloves, N95 Mask, Sanitizer 
(50ml) and transparent water bottle. Wearing a mask is compulsory. Both candidate and Scribe will require to be 
wearing N95 mask. 

8 A Candidate must have AarogyaSetu App installed on his mobile phone. The AarogyaSetu status must show 
candidate’s risk factor. A candidate will have to display this status to the Security Guard at the entry into the exam 
venue. In case a candidate does not have a smart phone, he/she will have to bring in a signed declaration form to this 
effect (declaration form is provided along with this Call Letter) and show the same to the Security Guard at the entry 
into the exam venue. Candidates with Moderate or High Risk Status on AarogyaSetu App will not be allowed entry. In 
case any of the responses in declaration suggest COVID 19 infection/symptoms, the candidate will not be permitted 
inside the exam venue. (If candidate is availing services of a Scribe, then Scribe should also follow the same 
instructions.) 

9 After AarogyaSetu status display at the entry gate, candidates will be required to switch off their mobile phones, and 
deposit it at the designated location, to be collected while exiting. 
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10 All candidates (and Scribe, if applicable) will be checked with Thermo guns at the entry point for temperature. In case, 
any person is observed to be having above normal temperature (> 99.14° F) or displaying any symptoms of the virus, 
they will not be allowed to enter into the venue. 

11 In candidate registration :  
a. Candidate registration will be done through photo capture. Photo captured will be matched with the photo 

uploaded by you in the application (as printed in the call letter). You must NOT change your appearance from the 
photo uploaded by you.  

b. Photograph will be taken while candidate is standing.  
c. Seat number will be given to the candidate.  

12 Rough sheet, call letter and ID proof management  
 Rough sheet(s) kept at each candidate desk will be used by candidate.  
 Candidate must follow the instructions related to dropping the call letter with the ID proof copy in the boxes 

provided at the exit of lab/venue while leaving or at the designated place. Those candidates who avail the 
services of Scribe should submit Scribe form also along with the Call Letter and ID proof copy. 

 Candidate must drop the rough sheets, call letter, ID proof copy in the boxes provided at the exit of lab/venue 
while leaving or at the designated place indicated by Exam officials.   

13 Post Examination Controls 
 On completion of examination, the candidates should move out in an orderly manner without crowding as 

instructed by the venue staff. 

WISH YOU GOOD LUCK 


