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सहाय्यक अतिक्रमण तिरीक्षक 
पदाच्या भरिीच्या ऑिलाईि परीक्षेसाठी माहहिी पसु्तिका 

उमेदवार देणार असलेल्या ऑन-लाईन परीके्षच्या ववववध पैल ूंचा तपशील आणण सूंबूंधधत बाबीसूंबूंधात महत्वाच्या स चना या पुस्ततकेत आहेत. परीके्षची 
तयारी करण्यात मदत व्हावी म्हण न उमेदवाराने या पुस्ततकेचे नीट अध्ययन करण्यास सुचववले जात आहे.  

खाली दशशववल्याप्रमाणे ऑन-लाईन परीके्षत वततुननष्ठ तवरूपाच्या बहुपयाशयी प्रश्न असतील. 

परीके्षच्या प्रश्िावलीचे तवरूप 

अिुक्रमाांक प्रश्िावलीचे िाव प्रश्ि सांख्या अधिकिम अांक माध्यम एकत्रिि वेळ 

1 मराठी भाषा 15 30 मराठी 

120 ममननटे 

2 इ ूंग्रजी भाषा 15 30 इ ूंग्रजी 
3 सामान्य ज्ञान  15 30 

द्ववभाषी (इ ूंग्रजी 
आणण मराठी) 

4 बौविक चाचणी 15 30 

5 सूंबूंधधत के्षत्राचे ववषय ज्ञान 40 80 

 एकूण 100 200  120 ममतिटे 

परीके्षसाठी 120 ममनीटाूंचा अवधी आहे, तरीसुिा उमेदवारास परीके्षच्या ठठकाणी साधारणतः 180 ममननटे थाूंबावे लागेल ज्यामध्ये नोंद करणे 
(logging in), प्रवेशपत्र गोळा करणे, स चना देणे इ. साठी लागणा-या कालावधीचासुिा समावेश आहे. ठदलेल्या 120 ममननटाूंच्या कालावधीत परीक्षाथी 
कोणत्याही प्रश्नावलीतील प्रश्न सोडव  शकतात. सवश प्रश्नाूंना बहुपयाशय असतील. प्रश्नासाठीच्या पाच उत्तराूंपैकी, फक्त एकच अच क उत्तर असेल. 
उमेदवारास अचूक उत्िराची तिवड करावयाची आहे आणण उमेदवारास वाटि असलेल्या योग्य/अचूक पयाायावर ‘माउस-स्ललक’ करावयाचा आहे. 
उमेदवारािे स्ललक केलेला पयााय ठळकपणे दर्ाववला जाईल आणण त्यास उमेदवाराचे त्या प्रश्िाचे उत्िर म्हणूि समजले जाईल. उमेदवारािे 
दर्ाववलेल्या चुकीच्या उत्िरासाठी िकारात्मक गुणाांकि केले जाणार िाही. िथावप, उमेदवाराांिा सल्ला हदला जािो की त्याांिी अांदाज लावूि उत्िर 
देणे टाळावे. 

कृपया िोंद घ्यावी की या पुस्तिकेि हदलेले प्रश्िाांचे प्रकार हे केवळ उदाहरणादाखल आहेि आणण सवासमावेर्क िाहीि. प्रत्यक्ष परीके्षि िुम्हाला 
यापैकी काही ककांवा सवा प्रकाराांचे, अधिक काठीण्य पािळीचे प्रश्ि आढळिील, मर्वाय या हठकाणी िमूद िसलेल्या इिर प्रकाराांवरही प्रश्ि आढळिील. 

नमुन्यादाखल काही प्रश्न खाली ठदले आहेत. 

िमिुा प्रश्ि 

मराठी भाषा 
प्र.1-2. पुढील प्रत्येक प्रश्नात वाक्याचे चार भाग पाडले आहेत. व्याकरणाच्या, वाक्य रचनेच्या ककवा भाषेच्या दृष्टीने वाक्य सदोष असल्यास, 

कोणत्या भागात दोष आहे ते ठरव न त्या भागाचा क्रमाूंक उत्तर म्हण न द्या. वाक्य ननदोष / बबनच क असल्यास उत्तर “(5)” द्या. 

प्र.1. इ ूंग्लूंडमध न जन्मलेल्या / कुसुमाग्रजाूंना शेक्सवपयर म्हणतात / व ठहूंदतुथानात जन्मलेल्या शेक्सवपयराूंना / 
         (1)                     (2)                              (3) 
कुसुमाग्रज म्हणतात ननदोष 

        (4)  (5) 

प्र.2. माझ्या तमरणशक्तीनुसार / माझ्या बाळपणी माझ्या वडडलाूंची बदली / एका गमलच्छ गावी / झाली आहे. ननदोष 

          (1)                        (2)                         (3)            (4)  (5) 
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प्र.3-4. पुढे काही शब्दसम ह ठदले आहेत. त्याला समानाथी असणारा एक शब्द ठदलेल्या पयाशयात न ननवडा. 

प्र.3. तवतःच तवतःची सवश कामे करणारा. 
(1) तवयूंभ  (2) तवावलूंबी (3) तवयूंचमलत (4) तवकष्टास्जशत  (5) तवाध्यायी 

प्र.4. कोणतेही काम करू शकणारा. 
(1) बहुश्रतु (2) हुषार (3) चलाख     (4) हरहुन्नरी (5) डोकेबाज 

इांग्रजी भाषा 

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 

सामान्य ज्ञाि 

प्र.1. कोणत्या देशाने कक्रकेट - ववश्वचषक 2007 स्जूंकला ? 
(1)  दक्षक्षण आकिका (2)  श्रीलूंका (3)  इ ूंग्लूंड (4)  न्य णझलूंड (5)  ठदलेल्या पयाशया व्यनतरीक्त 

प्र.2. महाराष्रात खालील पैकी कोणते पीक घेतले जात नाही ? 
(1)  ज्वारी (2)  गह  (3)  ज्य ट (4)  काप स (5)  तूंबाख  

प्र.3. महाराष्रात खालीलपैकी कोणत्या शहरात कुूं भमेळा भरतो ? 
(1)  पुणे (2)  रत्नाधगरी (3)  नामशक (4)  पूंढरप र (5)  कोल्हाप र 

प्र.4. अवैध पैशाववरूिच्या लढाईमध्ये खालीलपैकी कोणत्या ववत्तीय सूंतथेने 'आपल्या ग्राहकाांिा जाणा' (Know Your Customer) योजनेची 
सुरूवात केली ? 
(1)  आई डी बी आई (2)  आर बी आय (3)  नाबाडश  (4)  सीडबी (5)  ठदलेल्या पयाशया व्यनतरीक्त 

प्र.5. खालीलपैकी कोणत्या राज्याची सीमारेषा महाराष्राच्या सीमारेषेशी लाग न नाही ? 
(1)  छत्तीसगढ़ (2)  कनाशटक (3)  आन्र प्रदेश (4)  राजतथान (5)  गुजरात 
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बौविक चाचणी 
प्र.1. ‘पायाचा’ मनुष्याशी जो सूंबूंध आहे तसाच सूंबूंध ‘ख र’ चा खालीलपैकी कुणाशी आहे ? 

(1)  घोडा (2)  कुत्रा (3)  ब ट (4)  लोहार (5)  खोगीर 

प्र. 2. खालीलपैकी कोणत्या खचाशच्या शीषशकाूंतगशत ‘मुलाूंच्या मामसकाची वगशणी भरली’ ही कक्रया वगीकृत होईल ? 
(1)  अन्न (2)  प्रवास (3)  आनतथ्य (4)  आरोग्य (5)  मशक्षण 

प्र.3. मुलाूंच्या एका राूंगेत महेश राूंगेच्या डावीकड न सातवा आणण उजवीकड न अठरावा आहे. त्या राूंगेत एक ण ककती मुले आहेत? 
(1)  26 (2)  25 (3)  27 (4)  ननस्श्चत साूंगता येत नाही (5)  ठदलेल्या पयाशया व्यनतरीक्त अन्य 

प्र.4. खालील इ ूंग्रजी वणाशक्षरगटाच्या श्रृूंखले मध्ये प्रश्नधचह्नाच्या (?) जागी ठदलेल्या इ ूंग्रजी वणाशक्षरगटाूंपैकी कोणता गट येईल ? 
AB      BC      CD      DE      ?      FG 
(1)  DF (2)  DG (3)  FE (4)  EF (5)  GF 

प्र.5. एका साूंकेनतक पररभाषेत ‘A + B’ चा अथश ‘B ची आई A आहे ’ असा आहे आणण ‘A – B’ चा अथश ‘B चे वडील A आहेत’ असा आहे. 
खालीलपैकी कशाचा अथश ‘R ची आजी P आहे ’ असा होईल ? 
(1)  P – Q + R (2)  Q – R + P (3)  P + Q – R (4)  Q + R – P (5)  ठदलेल्या पयाशया व्यनतरीक्त अन्य 

सांबांधिि क्षेिाचे ववषय ज्ञाि 
ह्या प्रश्नावलीचे उप-प्रश्न सूंबूंधधत कायशके्षत्राच्या ज्ञानावर आधाररत असतील.   

 
(अ) ऑि-लाईि परीके्षच्या तवरूपाबद्दलचे िपर्ील : 

(1)  परीक्षा ऑन-लाईन म्हणजेच सूंगणकावर घेतली जाईल. 

(2) सामान्य ज्ञान, बौविक चाचणी आणण ववषय ज्ञानाच्या प्रश्नावल्या मराठी आणण इ ूंग्रजी भाषेत असतील. तसेच इ ूंग्रजी भाषेची प्रश्नावली 
इ ूंग्रजी भाषेत तर मराठी भाषेची प्रश्नावली मराठी भाषेत उपलब्ध करून ठदली जाईल.  

(3) सवश प्रश्नाूंना बहुपयाशय असतील. प्रश्नासाठीच्या पाच, उत्तराूंपैकी केवळ एकच अच क उत्तर असेल. परीक्षाथीला अचूक उत्िराची तिवड 
करावयाची असूि जो पयााय उधचि/अचूक वाटिोय त्या पयाायावर ‘माउस-स्ललक’ कारावयाचे आहे. ‘स्ललक’ केला गेलेला पयााय ठळकपणे 
दर्ाववला जाईल आणण त्यास प्रश्िाचे उत्िर म्हणूि समजले जाईल. एखाद्या प्रश्िाच्या उत्िरास अांतिम मुल्याांकिासाठी िेव्हाच ववचाराि 
घेिले जाईल जेव्हा उमेदवारािे ‘Save & Next’ वर ककांवा ‘Mark for Review & Next’ वर स्ललक करुि उत्िर हदले असेल. 

(4) सव्हशर मध्ये घडय़ाळ लावलेले आहे आणण तुमच्या सूंगणक पटलाच्या वरच्या उजव्या कोप-यातील ऊवशरीत वेळ दशशववणारा टाईमर परीक्षा 
प णश करण्यासाठी मशल्लक राठहलेली वेळ दशशवेल. जेव्हा घड्याळात दशशववलेली वेळ सूंपेल तेव्हा परीक्षा आपोआप बूंद होईल. तुम्हाला तवतःह न 
परीक्षा सूंपवण्याची ककूंवा थाूंबवण्याची आवश्यकता नाही. 

(5) तक्रीनच्या उजव्या बाज ला Question पॅलेट दाखवले जाणार अस न ते खालील पैकी एक धचन्ह वापरुन प्रत्येक प्रश्नाची स्तथती दाखवेल : 

   
 'पडताळणीसाठी ख ण केल्याची' स्तथती ननव्वळ ह्याचे तमरण देते की तुम्ही हा प्रश्न पुन्हा पाहण्याचे ठरवले आहे. जर पडताळणीसाठी ख ण 

केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर दशशववलेले असेल तर अूंनतम मुल्याूंकनामध्ये ते उत्तर गठृहत धरले जाईल. 

(6) उत्तर दशशवण्यासाठी प्रश्न ननवडायचा असल्यास आपण खालीलपैकी एक करू शकता : 
 (a) थेट त्या क्रमाूंकाच्या प्रश्नाकडे जाण्यासाठी पटलाच्या उजवीकडील प्रश्न तामलकेमध्ये त्या क्रमाूंकाच्या प्रश्नावर स्क्लक करा. 

कृपया लक्षात राह  द्या की हा पयाशय ननवडल्यास तुमचे चाल  प्रश्नाला दशशववलेले उत्तर सुरक्षक्षत केले जात िाही. 
 (b) चाल  प्रश्नाचे उत्तर सुरक्षक्षत करण्यासाठी ‘Save and Next’ वर स्क्लक करा आणण क्रमाने पुढच्या प्रश्नाकडे जा. 
 (c) चाल  प्रश्नाचे उत्तर सुरक्षक्षत करुन पडताळणीसाठी ख ण करण्यासाठी ‘Mark for Review and Next’ वर स्क्लक करा क्रमाने पुढच्या 

प्रश्नाकडे जा. 
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(7) तुमचे उत्तर ननवडण्यासाठी ठदलेल्या पयाशय बटनाूंपैकी एका पयाशय बटनावर स्क्लक करा. 

(8) तुमचे उत्तर बदलण्यासाठी दसु-या अपेक्षक्षत पयाशय बटनावर स्क्लक करा. 

(9) तुमचे उत्तर सुरक्षक्षत करण्यासाठी तुम्हाला ‘Save and Next’ वर स्क्लक करावेच लागेल. 

(10) ननवडलेले उत्तर रद्द करण्यासाठी त्या ननवडलेल्या पयाशयावर पुन्हा स्क्लक करा ककूंवा ‘Clear Response’ बटनावर स्क्लक करा. 

(11) एखाद्या प्रश्नावर पडताळणीसाठी ख ण करावयाची असल्यास ‘Mark for Review & Next’ वर स्क्लक करा. “जर पडताळणीसाठी ख ण 
केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर दशशववलेले असेल तर ते उत्तर अूंनतम म ल्याूंकनामध्ये ग्राह्य धरले जाईल.” 

(12) एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर बदलण्यासाठी प्रथम तो प्रश्न ननवडा, त्यानूंतर नवीन उत्तर पयाशयावर स्क्लक करा आणण नूंतर ‘Save and Next’ 
बटनावर स्क्लक करा. 

(13) उत्िर दर्ावल्यािांिर सुरक्षक्षि केलेले प्रश्ि ककांवा पडिाळणीसाठी खूण केलेले प्रश्िच केवळ मुल्याांकिासाठी ववचाराि घेिले जािील. 

(14) ह्या प्रश्नपबत्रकेमधील ववभाग हे पटलाच्या (screen) वरच्या पठिकेवर (bar) दशशवले आहेत. एखाद्या ववभागातील प्रश्न त्या ववभागाच्या 
नावावर स्क्लक करून पाहता येतील. तुम्ही जो ववभाग पाहत आहात तो ठळकपणे दशशववला जाईल. 

(15) एखाद्या ववभागातील अूंनतम प्रश्नासाठी ‘Save and Next’ बटनावर स्क्लक केल्यानूंतर आपण आपोआप पुढच्या ववभागाच्या पठहल्या 
प्रश्नाकडे जाल. 

(16) एखाद्या ववभागातील प्रश्नाूंची स्तथती पाहण्यासाठी आपण माऊस कसशर (mouse cursor) त्या ववभागाच्या नावावर नेऊ शकता. 

(17) तुमच्या सोयीनुसार तुम्ही परीके्षच्या कालावधीत केव्हाही ववभाग आणण त्यातील प्रश्नाूंकडे जाऊ-येऊ शकता. 

(18) परीक्षाथींना 'परीक्षा प्रशासकाच्या' स चनाूंचे काळजीप वशक पालन करण्याची ववनूंती आहे. जर एखादा परीक्षाथी स चनाूंचे/ननयमाूंचे पालन करीत 
नसेल, तर तो गैरवतशणुकीचा/अप्रामाणणक मागाशच्या अूंधगकाराचा प्रकार समजला जाईल आणण असा परीक्षाथी महानगरपामलकेने ठरववलेल्या 
कालावधीसाठी परीक्षाूंना बसण्यास अपात्र ठरला जाईल. 

(19) केवळ परीक्षा प्रारूंभ होण्याप वी परीक्षाथी परीक्षा प्रशासकाूंना त्याूंच्या शूंका ककूंवा प्रश्न ववचारू शकतात. परीक्षा प्रारूंभ झाल्यानूंतर कोणत्याही 
शूंकेचे ननरसन केले जाणार नाही. 

(20) परीके्षची 120 ममननटे सूंपल्यानूंतर परीक्षाथींना एकही प्रश्न सोडवता येणार नाही ककूंवा त्याूंच्या उत्तराूंची पडताळणी करता येणार नाही. जरी 
परीक्षाथीने अूंनतम 'submit' बटन स्क्लक केले नसले तरीही त्याच्या/नतच्या उत्तराूंना सूंगणक प्रणाली आपोआप सुरक्षक्षत (save) करेल. 

(21) कृपया लक्षाि घ्या- 
(1) प्रत्यक्ष पररके्षची वेळ सांपल्यामर्वाय परीक्षाथींिा पेपर 'अांतिमिः सबममट' (finally submit) करू हदले जाणार िाही. 
(2) एकदा परीक्षा प्रारांभ झाली की कोणत्याही पररस्तथिीि परीक्षार्थयाािे की-बोडा ची कोणिीही key स्ललक करू िये, कारण त्यामुळे 

परीक्षाच बांद होईल 
 

(ब) सवासामान्य सूचिा 

(1) कृपया प्रवेशपत्रावर दशशववलेले ठदनाूंक, ररपोठटिंग वेळ आणण परीक्षातथळाचा पत्ता याची दखल घ्यावी. 

(2) तुम्ही ऑनलाईन परीके्षच्या कें द्राची ननस्श्चती करण्यासाठी एक ठदवस अगोदर परीक्षा कें द्र पाह न यावे, जेणेकरून परीके्षच्या ठदवशी तुम्ही 
नतथे (प्रवेश पत्रावर छापलेल्या) वेळेवर पोहोच  शकाल. उशीरा येणा-याूंना प्रवेश ठदला जाणार नाही. 

(3) तुमचा नवीनतम फोटो धचकटवलेले प्रवेशपत्र तुम्हाला परीक्षा तथानी आणावयाचे आहे. (प्रवेशपत्रावर शक्यतो तोच फोटो असावा जो तुम्ही 
अपलोड केला आहे) 

(4) परीक्षा कें द्रावर तुम्हाला परीक्षा प्रशासक आणण महानगरपामलकेचे प्रनतननधी याूंच्या स चनाूंचे काटेकोरपणे पालन करावयाचे आहे. स चनाूंचे 
उल्लूंघन केले गेल्यास तुम्हाला अपात्र समजले जाईल आणण परीक्षा कें द्र सोड न जाण्यास साूंधगतले जाईल. 

(5) गणकयूंत्र (तवतूंत्र ककूंवा घडयाळासह), पुततके, वह्या ककूंवा मलणखत कागद, सेलफोन (कॅमेरा सुववधेसह/मशवाय), तमाटश वॉच ककूंवा इतर 
कोणतेही इलेक्रॉननक यूंत्र (उपकरण) याूंचा वापर परीके्षच्या कालावधीत करू ठदला जाणार नाही. प्रवेर्द्वारावर आरोग्यसेिु अॅप दाखववल्यावर 
उमेदवाराांिी आपला मोबाईल स्तवच ऑफ करुि ववहहि जागी जमा करावा लागेल. परीक्षा सांपल्यावर परि जािािा उमेदवाराांिी आपले 
मोबाईल िाब्याि घ्यावेि. 
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(6) कृपया आपल्या सोबत नवीनतम फोटो धचकटवलेले प्रवेशपत्र आणण सध्या वैध, म ळ तवरुपातील फोटो ओेळख पत्र (जसे की, पॅन 
काडश/पारपत्र/वाहन चालक परवाना/फोटोसठहत मतदान पत्र/गॅझेटेड अधधका-याच्या ककूंवा लोकप्रनतननधधच्या सहीचे अतसल लेटरहेडवरील फोटो 
ओेळख पत्र/मान्यता प्राप्त महाववद्यालयाने/ववश्वववद्यालयाने ठदलेले ओेळख पत्र (चाल  वषाशसाठी स्तवकारण्यायोग्य)/फोटोसठहत 
आधारकाडश/कमशचारी ओेळख पत्र) आणावे. आवेदन पत्रावर असणारे नाव (ऑनलाइन नोंदणीच्या वेळी जे उमेदवाराने ठदलेले असते) फोटो- 
ओेळख पत्रावरील नावाशी तूंतोतूंत जुळावयास हवे. वववाहानूंतर ज्या मठहला उमेदवाराूंचे पठहले/मधले/अूंनतम नाव बदलले आहे त्याूंनी ह्याची 
खास दखल घ्यावी. जर आवेदन पत्रावरील आणण फोटो-पररचय पत्रावरील नावात काहीही फरक असेल तर अशा उमेदवारास परीके्षस बस  
ठदले जाणार नाही. कृपया लक्षाि घ्या - रेर्ि काडा आणण वाहिचालक मर्काऊ परवािा या पररके्षसाठी वैि ओळखीचा पुरावा म्हणूि 
तवीकारले जाणार िाही. ज्या उमेदवाराूंनी आपल्या नावात बदल केला असेल, अशा उमेदवाराूंनी राजपबत्रत अधधस चना/वववाह प्रमाणपत्र/शपथपत्र 
सादर केले तरच त्याूंना पररके्षस बसण्यास अनुमती देण्यात येईल.  

(7) बायोमेठरक डाटा (अूंगठय़ाचा ठसा) आणण फोटो परीके्षच्या ठठकाणी दोन वेळा घेतला जाईल (परीके्षच्या सुरवातीस आणण परीक्षा सूंपल्यावर). 
बायोमेठरक डाटा च्या सत्यता पडताळणीचा अूंनतम ननणशय (जुळतो अथवा जुळत नाही) महानगरपामलकेचा असेल व उमेदवाराूंना बूंधनकारक 
असेल. बायोमेठरक डाटा परीक्षा दरम्यान कधीही घेण्यास/सत्यता पडताळणीस ववरोध केल्यास उमेदवाराची उमेदवारी रद्द केली जाईल. या 
सूंदभाशत खालील मुद्दे लक्षात घ्या : 
(क) जर बोटाूंवर कसलाही थर असेल (शाई/मेहूंदी/रूंग इत्यादी) तर धवु न टाका आणण पररके्षच्या ठदवसाआधी तो थर सूंप णशपणे गेला आहे 

याची खात्री करून घ्या. 
(ख) जर बोटाूंना मळ ककूंवा ध ळ लागली असेल तर बोटाूंचे ठसे (Finger prints) घेण्याआधी धवु न घ्या आणण हाताूंची बोटूं सुकली आहेत 

याची खात्री करून घ्या. 
(ग) दोन्ही हाताूंची बोट सुकलेली आहेत याची खात्री करा आणण जर बोट ओलसर असतील तर प्रत्येक बोट प सा. 
(घ) ठसा घेतल्या जाणा-या अूंगठय़ाला जर जखम/मार लागला असेल तर त्वररत पररक्षा कें द्रावर सूंबूंधधत अधधका-यास कळवा. 
 (या मुद्याूंचे पालन करण्यास असमथश ठरल्यास पररके्षस बसु ठदले जाणार नाही.) 

(8) तुम्ही ठदलेल्या उत्तराूंचे उत्तराूंच्या सारखेपणासाठी इतर परीक्षाथ्यािंच्या उत्तराूंबरोबर ववश्लेषण केले जाईल. यासाठी अवलूंब केलेल्या ववश्लेषण 
प्रकक्रयेत न जर उत्तराूंची अदलाबदल केल्याचा व तुम्ही प्राप्त केलेले गुण वैध नसल्याचा ननष्कषश आल्यास तुमची उमेदवारी रद्द केली जाऊ 
शकते. कोणीही परीक्षाथी जर कॉपी करताना, सहाय्य घेताना ककूंवा देताना, ककूंवा परीक्षाथ्याशस न शोभणारी गैरवतशण क करताना आढळला 
तर त्याच्या/नतच्या उत्तराूंची तपासणी केली जाणार नाही. महानगरपामलका अशा परीक्षाथी ववरूि योग्य ती कारवाई करेल. 

(9) तुम्ही तवतः सोबत एक बॉल पॉईंट पेन आणावे. कच्चे काम करण्यासाठी कागद पुरववले जातील; ज्यावर तुम्ही कच्चे काम करू शकता 
ककूंवा उत्तर ननवडण्याप वी पुन्हा एकदा पडताळणी करावयाच्या प्रश्नाूंचे क्रमाूंक मलह  शकता. परीक्षा सूंपल्यावर कच्चे काम केलेले कागद 
प्रवेश पत्रासह ड्रॉप बॉक्स मध्ये टाकावे लागतील. 

(10) परीके्षच्या व्यवतथेमध्ये काही व्यत्यय येण्याची शक्यता प णशतः नाकारण्यात येणार नाही; ज्याचा पररणाम चाचणी ववतरणावर आणण/ककूंवा 
ननकाल तयार करण्यावर होऊ शकतो. अशा प्रसूंगी असा व्यत्यय सुधारण्याचा प णशतः प्रयत्न केला जाईल, ज्यामध्ये उमेदवाराूंना एका 
जागेह न दसु-या जागेवर हलववणे ककूंवा परीके्षस ववलूंब होणे गठृहत आहे. पुन्हा परीक्षा घेणे या बाबतचा ननणशय हा परीक्षा घेणा-या 
सूंतथेचा/मूंडळाचा ननणशय अूंनतम असेल. उमेदवार पुन्हा परीके्षसाठी कोणताही दावा करु शकणार नाही. ह्या ववलूंब झालेल्या प्रक्रीयेस उमेदवार 
जर हलण्यास तयार नसेल ककूंवा परीक्षा प्रकक्रयेत भाग घेण्यास तयार नसेल अशा उमेदवाराूंना प्रकक्रयेमध न सूंप णशपणे वगळण्यात येईल. 

(11) परीके्षची सामग्री तथा त्याबद्दलची कोणतीही अन्य माठहती, सूंप णश ककूंवा भागाूंमधे उघड करणे, प्रकामशत करणे, पुन्हाः ननमाशण करणे, 
राूंसममट करणे, जमा करणे ककूंवा प्रसारण आणण जमा करणारे ककूंवा पररक्षा कें द्रामध्ये ठदला जाणारा कागद घेऊन जाणारे ककूंवा परीके्षच्या 
सामग्रीचा बेकायदेशीर वापर करणाऱयाूंवर कायदेशीर कायशवाही करण्यात येईल. 

(12) भरतीच्या प्रकक्रयेतील कोणत्याही वेळी, पररक्षाथी द्वारा खोटी माठहती देणे/ककूंवा प्रकक्रयेच्या ननयमाूंचे उल्लूंघन करण्याबाबतीत, पररक्षाथीस 
भरती प्रकक्रयेमध्ये अपात्र घोवषत केले जाईल आणण भववष्यात महानगरपामलकेच्या कोणत्याही भरती प्रकक्रयेमध्ये भाग घेण्याची परवानगी 
ठदली जाणार नाही. जर ह्या बाबतीत चाल  असलेल्या प्रकक्रयेमध्ये ननदशशनास आले नाही परूंतु नूंतर कधी लक्षात आल्यास त्याला प्रकक्रयेच्या 
पठहल्या भागापास नच अपात्र ठरववण्यात येईल. 
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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. 

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 
 


