
 

 
महारा टर् वन सेवा पवूर् परीक्षा-2016 

 
कर्मांक : एमएफपी 1616/सीआर-10/2016/बारा                                                                     जािहरात कर्मांक : 05/2016                       

खालील तक्त्यामधील पदावरील भरतीकरीता आयोगामाफर् त महारा टर् वन सेवा पवूर् परीक्षा 2016 रिववार, िदनांक 3 एि ल, 2016 रोजी महारा टर्ातील 
औरंगाबाद, मुंबई, नागपरू व पणेु या िज हाकदर्ावर घेण्यात येईल.    

2.  ततु जािहरातीत नमदू केले या अटींची पतूर्ता करणा-या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पध्दतीने अजर् मागिवण्यात येत आहेत.  

3.  उपल ध पदसंख्या :-  
1. वनके्षतर्पाल, गट-ब (एकूण 55 पदे) 

वगर् अ.जा. अ.ज. 
िव.जा. 
(अ) 

भ.ज. 
(ब) 

भ.ज. 
(क) 

भ.ज.  
(ड) 

इ.मा.व. िव.मा. . 
एकूण 

मागासवगीर्य 
खलुा 

एकूण 
पदे 

पदसंख्या  5* 3* 2* -- -- 3* 29* -- 42 13 55 
िरक्त जागांचे वगर्िनहाय सामािजक/समांतर आरक्षणाचे िववरणपतर् खालील माणे आहे :- 

(1)सवर्साधारण 1 2 1 -- -- 2 18 -- 24 7 31 
(2) मिहला 2 1 1 -- -- 1 9 -- 14 4 18 
(3) खेळाडू 1 -- -- -- -- -- 1 -- 2 1 3 
(4) वनशा तर्       
पदवीधारक 

1 -- -- -- -- -- 1 -- 2 1 3 

* अनशेुषाची पदे 

3.1  वर नमदू केले या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंिधत िवभागाच्या सचूनेनसुार बदल होण्याची  शक्यता आहे. संबंिधत िवभागाकडून िविहत 
कालाविधत मागणीपतर् ा त झा यास त्याचा समावेश मखु्य परीके्षच्या अिधसचूनेत करण्यात येईल. 

3.2 मिहला व खेळाडंूचे आरक्षण शासनाने यासंदभार्त वेळोवेळी िनगर्िर्मत केले या आदेशानसुार राहील. 
3.3 मिहलांसाठी  आरिक्षत पदांकिरता दावा करणा-या उमेदवारांनी मिहला आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा अस यास त्यांनी अजार्मध्ये न चकुता महारा टर्ाचे अिधवासी 
       (Domiciled) अस याबाबत तसेच नॉन कर्ीमीलेअर मध्ये मोडत अस याबाबत प टपणे दावा करणे  आव यक आहे. 
3.4 िव.जा (अ), भ.ज. (ब), भ.ज. (क) व  भ.ज. (ड) वगर्वारीसाठी आरिक्षत असलेली पदे आंतरपिरवतर्नीय असनू आरिक्षत पदासाठी संबंिधत वगर्वारीतील योग्य व 

पातर् उमेदवार उपल ध न झा यास अ यावत शासन धोरणा माणे उपल ध वगर्वारीच्या उमेदवाराचा िवचार गणुव ेच्या आधारावर करण्यात येईल. 
3.5 गुणव ाधारक पातर् खेळाडू आरक्षणाचा दावा करणा-या उमेदवारांनी त्यांची माणपतेर् ते ज्या संवगार्साठी अजर् करीत आहेत, त्याकरीता िविहत दजार्ची अस याबाबत अजर् सादर 

करताच सक्षम ािधका-याकडून खातरजमा करुन घ्यावी. तरच त्यांना गुणव ाधारक पातर् खेळाडू  आरक्षणाचा लाभ घेता येईल.  
3.6 खेळाडंूसाठी आरिक्षत पदाकिरता दावा करणाऱ्या उमेदवारांनी त्यांची पातर् खेळाडू अस याबाबतची सवर् माणपतेर् मुलाखतीस आमंितर्त के यानंतर तुत पदांच्या मुलाखतीपूवीर् 

संचालक, कर्ीडा व यवुक  संचालनालय, पुणे यांच्याकडून मािणत करुन घेणे आव यक आहे. तसेच संचालक, कर्ीडा व यवुक  संचालनालय यांच्याकडे माणपतेर् सादर 
करताना खेळाडू उमेदवाराने आपली खेळाडू िवषयक सवर् माणपतेर् एकाच वेळी सादर करणे आव यक आहे. 

3.7 समांतर आरक्षणाबाबत शासन पिरपतर्क, सामान्य शासन िवभाग, कर्.एसआर ही-1012/ .कर्.16/12/16-अ, िदनांक  13 ऑग ट, 2014 आिण तदनंतर 
शासनाने यासंदभार्त वेळोवेळी िनगर्िमत केले या आदेशानसुार कायर्वाही करण्यात येईल. 

3.8 परीक्षेच्या कोणत्याही ट यावर मागासवगीर्ंयासाठी िविहत केलेली वयोमयार्दा, परीक्षा शु क तसेच इतर पातर्ता िवषयक अटी/िनकषांसंदभार्त कोणतीही 
सटू/सवलत घेतली अस यास अशा उमेदवारांची अमागास  वगर्वारीच्या पदावर िशफारस करण्यात येणार नाही. 

3.9 शासन िनणर्य, महसलू व वन िवभाग, कर्मांक एफटीआर 15/04/ .कर्. 136/फ-4, िद. 10 फेबर्ूवारी, 2009 नसुार ततु पदावर िनयकु्तीसाठी िवकलांग 
उमेदवार पातर् नाहीत.   

4.  वेतन ेणी :-  
             रूपये  9,300 – 34,800 अिधक  गेर्ड पे रुपये 4,400   

5.  पातर्ता  :-  
5.1. भारतीय नागिरकत्व 
5.2 वयोमयार्दा :- िदनांक 1 जनू, 2016 रोजी िकमान 21 वष असावे व 33 वषार्ंपेक्षा  (मागासवगार्किरता 38 वषार्ंपेक्षा ) जा त नसावे. 
5.3  उच्च वयोमयार्दा खालील बाबतीत िशिथलक्षम :- 

5.3.1 महारा टर् शासनाने मान्यता िदले या मागासवगीर्य उमेदवारांच्या बाबतीत कमाल वयोमयार्दा 5 वषार्ंपयत िशिथलक्षम. 
5.3.2 पातर् खेळाडंूच्या बाबतीत कमाल वयोमयार्दा 5 वषार्ंपयत िशिथलक्षम.   
5.3.3 माजी सैिनक,आिणबाणी व अ पसेवा राजािद ट अिधकारी यांचेसाठी कमाल वयोमयार्दा 5 वषार्ंपयत िशिथलक्षम . 
5.3.4 िविहत वयोमयार्दा इतर कोणत्याही बाबतीत िशिथल केली जाणार नाही. 



5.4 शैक्षिणक अहर्ता :-  
5.4.1 वन पतीशा तर्,रसायनशा तर्, वनशा तर्, भशूा तर्, गिणत, भौितकशा तर्, सांिख्यकी, ािणशा तर्, उ ानिव ा शा तर्, कृषी शा तर्, कृषी 

अिभयांितर्की,रसायन अिभयांितर्की, थापत्य अिभयांितर्की, संगणक अिभयांितर्की, िवदयतु अिभयांितर्की, इलेक्टर्ॉिनक्स अिभयांितर्की, यंतर् अिभयांितर्की, 
संगणक ॲि लकेशन, संगण क िवज्ञान, पयार्वरणीय िवज्ञान, पशवैु कीय िवज्ञान यांपैकी कोणत्याही  िवषयातील सांिविधक िवदयापीठाची िवज्ञान 
शाखेची पदवी िंकवा िवज्ञान शाखे यितिरक्त इतर शाखेतील गिणत िवषयासह  पदवीधारक . 

5.4.2 िवज्ञान शाखे यितिरक्त इतर शाखेतील गिणत िवषयासह पदवीधारक उमेदवाराने िवज्ञान शाखेतील उच्च माध्यिमक शालांत माणपतर् परीक्षा उ ीणर् असणे 
आव यक आहे. 

5.4.3 वन शा तर् पदवीधारक उमेदवार उपल ध न झा यास सदर पदे वरील पिरच्छेद कर्मांक 5.4.1 व 5.4.2 मध्ये नमदू अहर्ता धारकामधनू भरण्यात येतील. 
5.4.4 पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार सधु्दा या पवूर् परीक्षेस तात्परुते पातर् असतील. परंत ुमहारा टर् वन सेवा मखु्य परीक्षा-2016 किरता अहर्ता ा त ठरणा-या 

उमेदवारांनी महारा टर् वन सेवा मखु्य परीक्षा-2016 चे अजर् वीकारण्याच्या िविहत अंितम िदनांकापयत पदवी परीक्षा उ ीणर् होणे आव यक राहील.  
5.5 मराठी भाषेचे ज्ञान आव यक.  
5.6 शारीिरक मानके – 

5.6.1  खालील माणे शारीिरक पातर्ता पणूर् केलेली असावी :- 
     (1) अनसुिूचत जमाती यितिरक्त अन्य उमेदवार - 
अ.कर्. पातर्ता मिहला परुुष 

1 उंची 150 स.मी.पेक्षा कमी नसावी 163 स.मी. पेक्षा कमी नसावी 
2 छाती -- (1 ) न फुगवता 79 स.मी.पेक्षा कमी नसावी 

(2) न फुगवलेली छाती व फुगवलेली छाती यातील फरक 5 
स.मी.पेक्षा कमी नसावा. 

         (2) अनसुिूचत जमाती वगार्तील उमेदवार – 
अ.कर्. पातर्ता मिहला परुुष 

1 उंची 145 स.मी.पेक्षा कमी नसावी 152.5 स.मी. पेक्षा कमी नसावी 
2 छाती -- (1 ) न फुगवता 79 स.मी.पेक्षा कमी नसावी 

(2) न फुगवलेली छाती व फुगवलेली छाती यातील फरक 5 
स.मी.पेक्षा कमी नसावा. 

5.6.2 सधुारणेनंतर (आफटर करेक्शन) + 4.00 D सह त्येक डोळयाची दृ टीती णता (ि हज्यअुल अिक्वटी ) 6/6 असावी. बाहय डोळयावर कोणतेही 
            रोग संकर्मण झालेले नसावे िंकवा ितरळेपणा नसावा. 
5.6.3 परुुष व मिहला उमेदवारामध्ये अनकुर्मे 25 िक.मी. व 14 िक.मी. अंतर 4 तासात चालनू पणूर् करण्याची शारीिरक  क्षमता असणे आव यक असेल. 
5.6.4 ततु परीक्षेच्या अंितम िनकालाच्या आधारे िशफारस झाले या उमेदवारांची िनयकु्ती करण्यापवूीर् त्यांची शारीिरक मोजमापे शासनाच्या संबंिधत 

िवभागामाफर् त सक्षम ािधका-याकडून तपासनू घेण्यात येतील. तसेच वैदयकीय चाचण्या घेण्यात येतील. वरील माणे शारीिरक मोजमापे न भर यास व 
वैदयकीय चाचणीमध्ये पातर् न ठर यास संबंिधत उमेदवार िनयकु्तीसाठी अपातर् ठरेल. 

6.  पिरिवक्षाधीन कालावधी व िशक्षण :- 
6.1 पिरिवक्षािधन कालावधी 3 वषार्ंचा असेल. 
6.2 कदर् शासनाने मान्यता िदले या वनशा तर् िशक्षण महािवदयालयातील दीड वषर् कालावधीचे िशक्षण तसेच धान मखु्य वन संरक्षक िंकवा मखु्य             

वनसंरक्षक यांनी िविहत केलेले दीड वषार्चे क्षेतर्ीय िशक्षण यश वीिरत्या पणूर् करणे व िविहत िवभागीय परीक्षा उ ीणर् करणे आिण पिरिवक्षाधीन कालावधी 
समाधानकारकिरत्या पणूर् करणे आव यक राहील. 

6.3 िविहत िशक्षण यश वीिरत्या पणूर् न के यास िंकवा िविहत िवभागीय परीक्षा उ ीणर् न के यास िंकवा पिरिवक्षाधीन कालावधी समाधानकार किरत्या पणूर् न 
के यास िंकवा उमेदवार सदर पदासाठी योग्य नस याचे आढळून आ यास तो/ती सेवा समा त करण्यास पातर् राहील. 

6.4 वनक्षेतर्पालांच्या िनयकु्तीची पर पर जे ठता आयोगाने घेतले या परीक्षेत गणुव ेच्या आधारे उमेदवाराने िमळवलेले गणु व िशक्षण पाठयकर्माच्या शेवटी घेण्यात 
येणा-या अंितम परीक्षेत िमळिवलेले गणु एकितर्त करुन िनधार्िरत केली जाईल.  

6.5 िशक्षण कालावधीमध्ये शासनाने िनि चत केले या दराने िवदयावेतन देण्यात येईल. 
7.  बंधपतर् :- 

7.1 िनवड झाले या उमेदवाराने िनयकु्तीनंतर िविहत िशक्षण यश वीिरत्या पणूर्  करणे आव यक आहे. तसेच िशक्षण पणूर् के यावर सदर पदावर िकमान 7 वषर् 
सेवा पणूर् करावी लागेल. 

7.2 िविहत  िशक्षण  पणूर्  न के यास िंकवा िविहत िकमान 7 वषर् कालावधीची सेवा पणूर् न के यास िशक्षणावरील खचार्साठी शासनाकडून वेळोवेळी  िनि चत 
करण्यात  येईल इतक्या रकमेची ितपतूीर् करावी लागेल. 

7.3 याबाबतची संबंिधत बंधपतेर् उमेदवारास िनयकु्तीच्या वेळी सादर करणे आव यक राहतील. 
8.  िनयकु्त झाले या यक्तीस खालील परीक्षा उत्तीणर् होणे आव यक  राहील :-  

8.1 िंहदी आिण मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी केले या िनयमानसुार जर ती यक्ती अगोदर परीक्षा उ ीणर् झाली नसेल िंकवा ितला उ ीणर् होण्यापासनू सटू िमळाली नसेल 
तर ती परीक्षा उ ीणर् होणे आव यक राहील. 

8.2 महारा टर् शासनाच्या मािहती तंतर्ज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी िविहत केलेले संगणक हाताळणीचे माणपतर् धारण करणे आव यक राहील.  
9.  महसलूी  िवभाग वाटप िनयम :-  

ततु पदांना "महारा टर् शासकीय गट अ व गट ब (राजपितर्त व अराजपितर्त) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने िनयकु्तीसाठी महसलुी िवभाग वाटप िनयम, 2015" 
लाग ूआहे. 

10.  परीके्षचे ट पे - तीन  
10.1 ततु परीक्षा खालील तीन ट यामध्ये घेण्यात येईल.:- 

(1)  पवूर् परीक्षा -  100 गणु 
(2)  मखु्य परीक्षा -  400 गणु  
(3)  मलुाखत   -    50 गणु  

10.2 पातर्तेसंदभार्त अजार्मधील दा याच्या पु टथर् मलुाखतीच्या वेळी सवर् आव यक मळू माणपतेर् सादर करणे आव यक आहे. सदर मळू माणपतेर् मलुाखतीच्या 
वेळी सादर न  के यास मलुाखत  घेण्याचे नाकारले जाईल. 



11.पवूर् परीके्षकिरता शु क : 11.1 :-  अमागास -  रु. 373/-   11.2 :- मागासवगीर्य -  रु. 273/-         

12. अजर् करण्याची पद्धत :- 
12.1 ततु परीक्षेसाठी अजर् फक्त ऑनलाईन प तीने वीकारण्यात येतील. 
12.2 पातर् उमेदवाराला वेब आधािरत (Web-based) ऑनलाईन अजर् https://mahampsc.mahaonline.gov.in  या संकेत थळा ारे  िदनांक 3 फेबवुारी, 2016 

ते  िदनांक 23 फेबु्वारी, 2016 या कालावधीत सादर करणे आव यक राहील. 
12.3 ऑॅनलाईन प तीने अजर्/मािहती  सादर करण्याच्या सिव तर सचूना आयोगाच्या https://mahampsc.mahaonline.gov.in  तसेच www.mpsc.gov.in  या 

संकेत थळावर उपल ध आहेत.                 
12.4 ऑनलाईन प तीने आयोगास अजर् सादर करताना माध्यिम क शालांत माणपतर्ावर असले या नावा माणेच न दणी करणे व आयोगास अजर् सादर 

करणे आव यक आहे . अन्यथा आयोगाच्या सचूनांचे उ लंघन समजनू कारवाई करण्यात येईल. 
12.5 आयोगास चकुीची मािहती सादर करणा-या उमेदवारास सदर परीके्षसाठी व यापढुील सवर् िनवडीकिरता अपातर् ठरिवण्यात येईल. 
12.6 आयोगास अजर् सादर के यानंतर िविहत मदुतीत परीक्षा शु क भर यािशवाय अजर् िवचारात घेतला जाणार नाही.   
12.7 परीक्षा शु काचा भरणा करण्याकिरता खाली नमदू केले या प तींचा अवलंब करावा :- 

12.7.1 शु क भरण्याकिरता मखु्य पृ ठाच्या डा या भागावरील 'माझे खाते' या िंलक वर िक्लक करावे. 
12.7.2 'माझे खाते' या िंलक वर िक्लक के यानंतर 'माझे ॲि लकेशन' सदरातील ' पधार्त्मक परीक्षा'या िंलक वर िक्लक करावे. 
12.7.3 ' पधार्त्मक परीक्षा' या िंलक वर िक्लक के यानंतर अजर् केले या पदांची यादी शु क भर याच्या / न भर याच्या न दीसह िदसेल. ज्या पदासमोर ' 

Unpaid' असे िलिहलेले असेल, त्या िठकाणी ' Pay Now' अशी िंलक उपल ध असेल. 
12.7.4 'Pay Now ' या िंलक वर िक्लक के यानंतर तीन पयार्य उपल ध होतील.  (अ) ऑनलाईन पेमट (ब) नागरी सिुवधा कदर् (क) चलना ारे 
12.7.5 केर्िडट काडर्, डेिबट काडर् अथवा नेटबिँंकगच्या सहा याने ऑनलाईन पेमट करता येईल. 
12.7.6 नागरी सिुवधा कदर् हा पयार्य िनवड यास, उपल ध होणा-या पावतीची त घेऊन नागरी सिुवधा कदर् अथवा संगर्ाम कदर्ात जाऊन शु काचा भरणा 

केला जाऊ शकतो. सदर कायर्वाही अजर् सादर करण्याच्या अंितम िदनांकापवूीर् पणूर् करणे आव यक राहील. 
12.7.7 चलना ारे परीक्षा शु क भरण्याचा पयार्य िनवड यास, उपल ध होणा-या चलनाची त घेऊन भारतीय टेट बकेँच्या कोणत्याही शाखेत, बकेँच्या 

कायार्लयीन   वेळेत शु काचा भरणा केला जाऊ शकतो.  
12.7.8 भारतीय टेट बकेँमध्ये चलना ारे शु क भरण्याचा पयार्य िनवड यास अजर् सादर के याच्या दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या िदवशी                   

अजर् सादर के यास त्यापढुील कामकाजाच्या िदवशी बकेँच्या कायार्लयीन वेळेत परीक्षा शु क भरणे आव यक आहे. 
12.7.9 िविहत पध्दतीने अजर् सादर करुन ऑनलाईन शु क भरण्याची कायर्वाही, तसेच भारतीय टेट बकेँमध्ये चलना ारे परीक्षा शु क भरावयाचे झा यास 

चलनाची त घेण्याची कायर्वाही िदनांक 23 फेबर्ुवारी, 2016 रोजी 23.59 वाजेपयत पणूर् करणे आव यक आहे. त्यानंतर सदर वेबिंलक बंद 
होईल. 

12.7.10 चलना ारे परीक्षाशु क भरावयाचे झा यास भारतीय टेट बकेँमध्ये िदनांक 24 फेबर्ुवारी, 2016 पयत बकेॅच्या कायार्लयीन वेळेत भरणे 
बंधनकारक आहे. िविहत िदनांकानंतर परीक्षा शु क भर यास वैध मानले जाणार नाही, तसेच परीक्षा  शु काचा परतावाही केला जाणार नाही. 

12.8 कदर् िनवड :- 
12.8.1 परीक्षा शु काचा भरणा के यानंतर परीक्षा कदर्ाची िनवड करणे आव यक आहे. त्याकिरता "माझे खाते" मधील संबंिधत परीक्षेची िनवड करावी. 

त्यानंतर "कदर् िनवडा" या पयार्यावर िक्लक करावे.सदर पयार्यांतगर्त िनवडले या कदर्ाची क्षमता दशर्िवली जाईल. कदर्ाच्या क्षमतेइतके अजर् तत्पवूीर् 
ा त झाले असतील, तर सदर कदर् उपल ध नसनू, दसुरे कदर् िनवडावे, असा संदेश ा त होईल. कदर्ाची िनवड के यानंतर से ह बटनावर िक्लक 
के यास कदर् िनवडीची व अजर् भरण्याची िकर्या पणूर् होईल.   

12.8.2 भारतीय टेट बकेँमध्ये चलना दारे शु क  भरण्याचा पयार्य िनवड यास शु क भर याच्या िदनांकाच्या दसु-या िदवशी कदर् िनवडीची िकर्या करु 
शकतील. दसुरा िदवस कायार्लयीन सटुटी अथवा रिववारचा असेल, तर सदर कायर्वाही त्यानंतर लगेच येणा-या पढुील कायार्लयीन कामकाजाच्या 
िदवशी करता येईल.  

13. वेश माणपतर् :- 
13.1 ततु परीक्षेपवूीर् सवर्साधारणपणे 7 िदवस अगोदर वेश माणपतर् उमेदवाराच्या ोफाईलदवारे उपल ध करुन देण्यात येईल. त्याची त परीक्षेपवूीर् डाऊनलोड 

करुन घेणे व परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आव यक आहे. 
13.2 परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने वेश माणपतर् आणणे सक्तीचे आहे. त्यािशवाय, परीक्षेस वेश िदला जाणार नाही. 
13.3 परीक्षेस येतेवेळी वत:च्या ओळखीच्या परुा यासाठी वत:चे आधार काडर्, िनवडणकू आयोगाचे ओळखपतर्, पासपोटर्, पनॅ काडर् िंकवा डर्ायिं हग लायसेन्स 

(फक्त माटर् काडर् कारचे) यापैकी िकमान कोणतेही एक ओळखपतर् व त्याची छायांिकत त सोबत आणणे अिनवायर् आहे.  
14. ततु जािहरातीमध्ये परीक्षेसंदभार्तील संिक्ष त तपशील िदलेला आहे.अजर् करण्याची प त, आव यक अहर्ता, आरक्षण, वयोमयार्दा, शु क, िनवडीची सवर्साधारण  

िकर्या,  परीक्षा  योजना, अ यासकर्म, इत्यादीबाबतच्या सिव तर तपशीलासाठी आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या संकेत थळावरील पधार् परीक्षा अंतगर्त 
"उमेदवारांना सवर्साधारण सचूना" तसेच "परीक्षा " या िवभागातील " महारा टर् वन सेवा परीक्षा" अंतगर्त उपल ध करुन देण्यात आले या मािहतीचे कृपया 
अवलोकन हावे. आयोगाच्या संकेत थळावर  िस  करण्यात आलेली मािहती व जािहरात अिधकृत समजण्यात येईल. 

15. ततु परीक्षेचा सिव तर अ यासकर्म आयोगाच्या www.mpsc.gov.in  या संकेत थळावर उपल ध आहे. 
16. सिव तर जािहरात आयोगाच्या www.mpsc.gov.in तसेच https://mahampsc.mahaonline.gov.in  या संकेत थळावर उपल ध आहे. 
 
िठकाण : मुंबई                                                                                                                सिुचता ज. परब 
िदनांक : 3 फेबर्ुवारी, 2016                                                       उप सिचव, महारा टर् लोकसेवा आयोग.  

 

(1) आयोगाच्या कायार्लयात,परीक्षा कक्षात,परीक्षा कदर्ाच्या पिरसरात,तसेच,शारीिरक चाचणी व मलुाखतीच्या वेळी मोबाईल फोन, अथवा इतर कोणत्याही  कारची इलेक्टर्र्ॉिनक  
    साधने आणण्यास व वापरण्यास सक्त मनाई आहे.  
(2) मलुाखतीच्यावेळी सवर् आव यक मळू माणपतर् सादर न के यास सदर परीके्षची उमेदवारी नाकारली  जाईल. 

 


