भूकरमापक तथा ल पक पदा या भरतीसाठ मा हती पुि तका
उमेदवार दे णार असले या ऑन-लाईन पर
पर

ेची तयार कर यात मदत हावी

े या व वध पैलूंचा तपशील आ ण संबं धत बाबीसंबंधात मह वा या सूचना या पुि तकेत आहे त.

हणन
ू उमेदवारास या पुि तकेचे नीट अ ययन कर यास सुच वले जात आहे .

खाल दश व या माणे ऑन-लाईन पर

ेत व तु न ठ

व पा या बहुपयायी

पर
अनु मांक

नावल चे नाव

ेसाठ

120

(logging in),

व प

अ धकतम अंक

मा यम

1

मराठ भाषा

25

50

मराठ

2

इं जी भाषा

25

50

इं जी

3

सामा य

25

50

मराठ

4

बौ धक चाचणी

25

50

मराठ

100

200

ान

मनटांचा अवधी आहे , तर सु धा उमेदवारास पर

वेशप

नावल चे

न सं या

एकूण
पर

े या

नाव या असतील.

ा

एक त वेळ

120 म नटे

120 म नटे

थानी साधारणतः 180

म नटे असावे लागेल

याम ये न द होणे

गोळा करणे, सूचना दे णे इ. साठ लागणा-या कालावधीचासु धा समावेश आहे . दले या 120 म नटां या कालावधीत

पर

ाथ कोण याह
नावल तील
न सोडवू शकतात. सव
नांना बहुपयाय असतील.
नासाठ या चार उ रांपैक , फ त एकच अचक
ू उ र
असेल. उमेदवारास सवा धक अचक
ू उ राची नवड करावयाची आहे आ ण उमेदवारास वाटत असले या यो य/अचक
ू पयायावर ‘माउस-ि लक’
करावयाचा आहे . उमेदवाराने ि लक केलेला पयाय ठळकपणे दश वला जाईल आ ण

यास उमेदवाराचे

उमेदवाराने दश वले या चक
या उ रासाठ दं ड नसेल. तथा प, उमेदवारांना स ला दला जातो क
ु
गण
ु व ा याद त अंतभाव कर यासाठ उमेदवारांनी पर
कृपया न द असू

या क या पिु तकेत दलेले

तु हाला यापैक काह

कं वा सव

नमु यादाखल काह

न खाल

आढळतील.

ेतील एकूण गण
ु ां या कमान 45%
नांचे

या

नाचे उ र

हणून गणले जाईल.

यांनी अंदाजपंचे उ र दे णे टाळावे.

हणजे 90 गण
ु

ा त करणे आव यक राह ल.

कार हे केवळ उदाहरणादाखल आहे त आ ण सवसमावेशक नाह त.

कारांचे अ धक काठ य पातळीचे

न आढळतील, शवाय या ठकाणी नमूद नसले या इतर

य

पर

कारांवरह

ेत
न

दले आहे त.

नमन
ु ा

न

मराठ भाषा
.1-2.

वा यातील रका या जागी दले या पयायापैक सवात यो य श द नवडून वा य पूण करा.

.1.

बाहे र उकाडा असला तर खोल त ________ जाणवत होता.
(1) थंडावा

(2) उ मा

(3) आ हाद

(4) शीत

.2.

“नाव सोनब
ु ाई आ ण हाती ________ वाळा”. ह मराठ तील एक प र चत हण आहे .

.3-4.

पुढ ल

(1) चांद चा

येक

(2) सो याचा

(4) कथलाचा

नात वा याचे चार भाग पाडले आहे त. याकरणा या, वा य रचने या कवा भाषे या

भागात दोष आहे ते ठरवून या भागाचा
.3.

(3) लोखंडाचा

इं लंडमधन
ू ज मले या / कुसम
ु ा जांना शे स पयर हणतात /
(1)

ट ने वा य सदोष अस यास, कोण या

मांक उ र हणन
या. वा य नद ष / बनचूक अस यास उ र (4) या.
ू
(2)

व हंद ु थानात ज मले या शे स पयरांना कुसम
ु ा ज हणतात.

नद ष

(3)

(4)

1

.4.

मा या मरणश तीनस
ु ार / मा या बाळपणी मा या व डलांची बदल / एका ग ल छ गावी झाल आहे .
(1)

.5.

(2)

नद ष

(3)

(4)

पुढे काह श द दले आहे त. यांचा अथ सांगणारा एक श द दले या पयायातन
ू नवडा.
कोणतेह काम क शकणारा.
(1) बहु ुत

(2) हुशार

(3) चलाख

(4) हरहु नर

इं जी भाषा
Q.1-2. 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.1.
Q.2.
Q.3.

LIVELY
(1) simple

(2) weak

(3) dull

(4) angry

INADVERTENT
(1) adequate

(2) available

(3) sluggish

(4) intentional

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

Q.4-5. 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.4.

LETHAL

(1) light

(2) dangerous

Q.5.

CENTENARY

(1) a guard
(4) a hundred runs

नावल तील

न सामा य व ान, रा

य आ ण आंतररा

य

भारतीय राजकारण आ ण भारतीय अथ यव था या वषयांवर असतील.
.1.

कोण या दे शाने

.2.

महारा

(1)
.3.

(3) इं लंड

महारा

(2) गहू

(4)

(3)

यट
ू

यू झलंड
(4) तंबाखू

ात खाल लपैक कोण या शहरात कंु भमेळा भरतो ?

अवैध पैशा व

सु वात केल ?

(2) ना शक

(3) पंढरपूर

(2) आर बी आय

(3) नाबाड

खाल लपैक कोण या रा याची सीमारे षा महारा

(1) छ ीसगढ़

(4) को हापूर

ध या लढाईम ये खाल लपैक कोण या व ीय सं थेने 'आप या ाहकांना जाणा' (Know Your Customer) योजनेची

(1) आई डी बी आई
.5.

ीलंका

ात खाल ल पैक कोणते पीक घेतले जात नाह ?
वार

(1) र ना गर
.4.

(2)

ान

तरावर ल मह वा या चालू घडामोडी, भारताचा भूगोल, भारताचा इ तहास,

केट - व वचषक 2007 िजंकला ?

(1) द ण आ का

(4) cruel

(2) a hundred years
(5) a hundredth anniversary

सामा य
या

(3) deadly

(2) कनाटक

(4) सीडबी

ा या सीमारे षेशी लागून नाह ?
(3) आ

दे श

(4) राज थान

बौ धक चाचणी
.1.

मुलां या एका रांगेत महे श रांगे या डावीकडून सातवा आ ण उजवीकडून अठरावा आहे . या रांगेत एकूण कती मुले आहे त ?
(1) 26

.2.

(2) 25

खाल ल इं जी वणा रगटा या ंख
ृ ले म ये
AB BC CD DE ? FG
(1) DF
(2) FE

(3) 24

(4) नि चत सांगता येत नाह

न च ना या (?) जागी दले या इं जी वणा रगटांपैक कोणता गट येईल ?
(3) EF

(4) GF

2

.3.

खाल

दले या मा लकेमधे

येक 5 ची गणना करा. असे कती 5 आहे त

आहे ?

या या लगे चच आधी 3 नाह , परं तु या या लगेचच नंतर 7

1 5 7 3 5 7 4 7 3 7 2 5 6 5 8 5 7 4 5 6 5 5 7 1 5 7 7 5 5
(1) 1
(2) 2
(3) 4
(4) 5
नदश : खाल ल

येक

नात एक सं या दलेल नाह . या न दले या सं ये या जागी

उ रांपैक कोणते उ र
तर यापैक एकह नाह

न च ना या जागी येऊ शकते ते शोधावयाचे आहे . जर का या तीनांपैक एक ह

हणजे उ र

.4.

42 + 73 + 137 = ?

.5.

20 ×

(1) 352

न च ह (?) दश वले आहे . तु हाला (1), (2) आ ण (3) या
न च ना या जागी येऊ शकत नसेल

. (4) हे उ र तु ह दशवाल.

(2) 252

(3) 242

(4) यांपैक एकह नाह

(3) 10

(4) यांपैक एकह नाह

= ?

(1) 4

(2) 5

(अ)

ऑन-लाईन पर

े या

(1)

पर

(2)

इं जी भाषे य त र त सव

(3)

सव

ा ऑन-लाईन

व पाब दलचे तपशील :

हणजेच संगणकावर घेतल जाईल.
नाव या मराठ त असतील. इं जी भाषेची

नांना बहुपयाय असतील.

नासाठ या चार उ रांपैक केवळ एकच अचक
ू उ र असेल. पर

नवड करावयाची असन
ू जो पयाय उ चत/अचक
ू वाटतोय

ठळकपणे दश वला जाईल आ ण

नावल इं जी भाषेत उपल ध क न दल जाईल.

यास

नाचे उ र

ाथ ला सवा धक उ चत उ राची

या पयायावर ‘माउस-ि लक’ कारावयाचे आहे . ‘ि लक’ केला गेलेला पयाय

हणून गणले जाईल. एखा या

ना या उ रास अं तम मु यांकनासाठ ते हाच

वचारात घेतले जाईल जे हा उमेदवाराने ‘Save & Next’ वर कं वा ‘Mark for Review & Next’ वर ि लक क न उ र दले असेल.
(4)

सवर म ये घडय़ाळ लावलेले आहे आ ण तुम या संगणक पटला या वर या उज या कोप-यातील ऊवर त वेळ दश वणारा टाईमर पर
पूण कर यासाठ
वतःहून पर

(5)

श लक रा हलेल वेळ दशवे ल. जे हा घ याळात दश वलेल वेळ संपेल ते हा पर

ा संपव याची कं वा थांबव याची आव यकता नाह .

खूण केले या

(6)

ा आपोआप बंद होईल. तु हाला

न या उज या बाजूला Question पॅलेट दाखवले जाणार असून ते खाल ल पैक एक च ह वाप न

'पडताळणीसाठ खण
ू के याची' ि थती न वळ

मरण दे ते क तु ह हा

येक

नाची ि थती दाखवेल :

न पु हा पाह याचे ठरवले आहे . जर पडताळणीसाठ

नाचे उ र दश वलेले असेल तर अं तम मु यांकनाम ये ते उ र ग ृ हत धरले जाईल.

उ र दशव यासाठ
(a) थेट या

याचे

न नवडायचा अस यास आपण खाल लपैक एक क

मांका या

नाकडे जा यासाठ पटला या उजवीकडील

शकता :
न ता लकेम ये या

मांका या

नावर ि लक करा.

कृपया ल ात राहू या क हा पयाय नवड यास तुमचे चालू
नाला दश वलेले उ र सुर त केले जात नाह .
(b) चालू
नाचे उ र सरु
त कर यासाठ ‘Save and Next’ वर ि लक करा आ ण माने पुढ या
नाकडे जा.
(c)

चालू

नाचे उ र सुर

नाकडे जा.

(7)

ा

तुमचे उ र नवड यासाठ

त क न पडताळणीसाठ खूण कर यासाठ ‘Mark for Review and Next’ वर ि लक करा

दले या पयाय बटनांपैक एका पयाय बटनावर ि लक करा.

3

माने पुढ या

(8)

तम
ु चे उ र बदल यासाठ दस
ु -या अपे

(9)

तम
ु चे उ र सरु

(10)
(11)

(12)

त कर यासाठ तु हाला ‘Save and Next’ वर ि लक करावेच लागेल.

नवडलेले उ र र द कर यासाठ
एखा या

त पयाय बटनावर ि लक करा.

या नवडले या पयायावर पु हा ि लक करा कवा ‘Clear Response’ बटनावर ि लक करा.

नावर पडताळणीसाठ खण
ू करावयाची अस यास ‘Mark for Review

केले या

नाचे उ र दश वलेले असेल तर ते उ र अं तम मू यांकनाम ये

एखा या

नाचे उ र बदल यासाठ

थम तो

& Next’ वर ि लक करा. “जर पडताळणीसाठ खण
ू

ा य धरले जाईल.”

न नवडा, यानंतर नवीन उ र पयायावर ि लक करा आ ण नंतर ‘Save and Next’

बटनावर ि लक करा.
(13)
(14)

उ र दशव यानंतर सरु
या

त केलेले

न कं वा पडताळणीसाठ खण
ू केलेले

नच केवळ मु यांकनासाठ

वचारात घेतले जातील.

नप केमधील वभाग हे पटला या (screen) वर या प टकेवर (bar) दशवले आहे त. एखा या वभागातील

न या वभागा या

नावावर ि लक क न पाहता येतील. तु ह जो वभाग पाहत आहात तो ठळकपणे दश वला जाईल.
(15)

एखा या वभागातील अं तम

नासाठ ‘Save and Next’ बटनावर ि लक के यानंतर आपण आपोआप पुढ या वभागा या प ह या

नाकडे जाल.
(16)

एखा या वभागातील

(17)

तम
ु या सोईनस
ु ार तु ह पर

(18)

पर

ाथ ना 'पर

ा

नांची ि थती पाह यासाठ आपण माऊस कसर (mouse cursor) या वभागा या नावावर नेऊ शकता.
े या कालावधीत के हाह

वभाग आ ण यांतील

शासका या' सच
ू नांचे काळजीपूवक पालन कर याची वनंती आहे . जर एखादा पर

कर त नसेल, तर तो गैरवतणुक चा/अ ामा णक मागा या अं गकाराचा
ठर वले या कालावधीसाठ पर
(19)

केवळ पर

ा

नांकडे जाऊ-येऊ शकता.

ांना बस यास अपा

ारं भ हो यापूव

पर

ाथ

पर

ा

कार गणला जाईल आ ण असा पर

ठरला जाईल.
शासकांना

यां या शंका

कं वा

न

वचा

ाथ सच
ू नांच/े नयमांचे पालन
ाथ भू म अ भलेख वभागाने

शकतात. पर

ा

ारं भ झा यानंतर

कोण याह शंकेचे नरसन केले जाणार नाह .
(20)

पर

ेची 120 म नटे संप यानंतर पर

जर पर

ाथ ना एकह

न सोडवता येणार नाह

ाथ ने अं तम 'submit' बटन ि लक केले नसले तर ह

कं वा

यां या उ रांची पडताळणी करता येणार नाह .

या या/ त या उ रांना संगणक

करे ल.
(21)

कृपया ल ात
(1)

य

(2)

णाल आपोआप सुर

त (save)

याप र ेची वेळ संप या शवाय पर

एकदा पर

ा

यामुळे पर

ाथ ना पेपर 'अं तमतः सब मट' (finally submit) क

ारं भ झाल क कोण याह प रि थतीत पर

दले जाणार नाह .

ा याने क -बोड ची कोणतीह key ि लक करावयाची नाह , कारण

ाच बंद होईल

(ब)

सवसामा य सूचना

(1)

कृपया

(2)

तु ह ऑनलाईन पर

वेशप ावर दश वलेले दनांक, रपो टग वेळ आ ण पर
े या

ा थळाचा प ा याची नीट दखल

थानाची नि चती कर यासाठ एक दवस अगोदर पर

तथे ( वे श प ावर छापले या) वेळेवर पोहोचू शकाल. उशीरा येणा-यांना

(3)

तुमचा नवीनतम फोटो ाफ चकटवलेले

(4)

पर

(5)

गणकयं

तु ह अपलोड केला आहे )

वेशप

तु हाला पर

ा

या.

ा थानी जावे, जेणेक न पर

वेश नाह .

े या दवशी तु ह

थानी आणावयाचे आहे . ( वेशप ावर श यतो तोच फोटो असावा जो

थानी तु हाला पर ा शासक आ ण भू म अ भलेख वभागाचे
त न ध यां या सच
ू नांचे काटे कोरपणे पालन करावयाचे आहे .
सूचनांचे उ लंघन केले गे यास तु हाला अपा गणले जाईल आ ण पर ा थान सोडून जा यास सां गतले जाईल.
इले

ा

( वतं

ॉ नक यं

कं वा घडयाळासह), पु तके, व या कं वा ल खत कागद, सेलफोन (कॅमेरा सु वधेसह/ शवाय) कं वा इतर कोणतेह
(उपकरण) यांचा वापर पर े या कालावधीत क
दला जाणार नाह . वेश वारावर आरो यसेतु अॅप दाख व यावर

उमेदवारांनी आपला मोबाईल ि वच ऑफ क न व हत जागी जमा करावा लागे ल. पर
मोबाईल ता यात

यावेत.

4

ा संप यावर परत जाताना उमेदवारांनी आपले

(6)

कृपया आप या सोबत नवीनतम फोटो चकटवलेले वेशप आ ण स या वैध, मूळ व पातील फोटो ओेळख प (जसे क , पॅन
काड/पारप /वाहन चालक परवाना/फोटोस हत मतदान प /गॅझट
े े ड अ धका-या या कं वा लोक त न ध या सह चे अ सल लेटरहे डवर ल
फोटो ओेळख प /मा यता

ा त महा व यालयाने/ व व व यालयाने दलेले ओेळख प (चालू वषासाठ ि वकार यायो य)/फोटोस हत
आधारकाड/कमचार ओेळख प ) आणावे. आवेदन प ावर असणारे नाव (ऑनलाइन न दणी या वेळी जे उमेदवाराने दलेले असते) फोटोओेळख प ावर ल नावाशी तंतोतंत जुळावयास हवे. ववाहानंतर या म हला उमेदवारांचे प हले/मधले/अं तम नाव बदलले आहे यांनी
याची खास दखल यावी. जर आवेदन प ावर ल आ ण फोटो-प रचय प ावर ल नावात काह ह फरक असेल तर अशा उमेदवारास
पर

ेस बसू दले जाणार नाह . कृपया ल ात या - रे शन काड आ ण वाहनचालक शकाऊ परवाना या प र ेसाठ वैध ओळखीचा पुरावा
हणन
वीकारले जाणार नाह . या उमेदवारांनी आप या नावात बदल केला असेल, अशा उमेदवारांनी राजप त अ धसच
ू
ू ना/ ववाह
माणप /शपथप सादर केले तरच यांना प र ेस बस यास अनुमती दे यात येईल.

(7)

बायोमे क डाटा (अंगठय़ाचा ठसा) आ ण फोटो पर
संप यावर). बायोमे क डाटा

े या ठकाणी दोन वेळा घेतला जाईल (पर े या सरु वातीस आ ण पर ा
या स यता पडताळणीचा अं तम नणय (जुळतो अथवा जुळत नाह ) भू म अ भलेख वभागाचा असेल व

उमेदवारांना बंधनकारक असेल. बायोमै क डाटा पर

ा दर यान कधीह

घे यास/स यता पडताळणीस

वरोध के यास उमेदवाराची

उमेदवार र द केल जाईल. या संदभात खाल ल मु दे ल ात या :
(क) जर बोटांवर कसलाह थर असेल (शाई/मेहंद /रं ग इ याद ) तर धव
ु ून टाका आ ण प र े या दवसाआधी तो थर संपूणपणे गेला आहे
याची खा ी क न या.
(ख) जर बोटांना मळ कं वा धूळ लागल असेल तर बोटांचे ठसे (Finger prints) घे याआधी धुवून
आहे त याची खा ी क न या.
(ग)

दो ह हातांची बोट सक
येक बोट पूसा.
ु लेल आहे त याची खा ी करा आ ण जर बोट ओलसर असतील तर
ठसा घेत या जाणा-या अंगठय़ाला जर जखम/मार लागला असेल तर व रत प र ा क ावर संबं धत अ धका-यास कळवा.

(घ)
(8)

(या मु यांचे पालन कर यास असमथ ठर यास प र ेस बसु दले जाणार नाह .)

तु ह

दले या उ रांचे उ रां या सारखेपणासाठ इतर पर

येतून जर उ रांची अदलाबदल के याचा व तु ह

शकते. कोणीह पर

ा या या उ रांबरोबर व लेष ण केले जाईल. यासाठ अवलंब केले या व लेषण

ा त केलेले गुण वैध नस याचा न कष आ यास तुमची उमेदवार र द केल जाऊ

ाथ जर कॉपी करताना, सहा य घेताना कं वा दे ताना, कं वा पर

ा यास न शोभणार गैरवतणूक करताना आढळला

तर या या/ त या उ रांची तपासणी केल जाणार नाह . भू म अ भलेख वभाग अशा पर
(9)

(10)

तु ह

वतः सोबत एक बॉल पॉ ट पेन आ ण

शकता कं वा उ र नवड यापूव पु हा एकदा पडताळणी करावया या
क चे काम केलेले कागद वेश प ासह ॉप बॉ स म ये टाकावे लागतील.

व

नांचे

ि कंगम ये वेळ वाच व यासाठ (मेटल डटे टरचा वापर केला जाईल) उमेदवारांना खाल ल

ध यो य ती कारवाई करे ल.

मांक लहू शकता. पर

यावर तु ह
ा संप यावर

ेस कोडचे पालन कर याचा स ला दला

जात आहे :

हलके कपडे जे कोणतीह साधने कं वा संपकाची उपकरणे लप व यासाठ वापरले जाऊ शकत नाह .
अध बाह असलेले कपडे पण



यावर कोणतीह मोठ बटणे, बॅजस
े ,

लप व यासाठ केला जाऊ शकेल.

ल पर/सँडल वापरावे आ ण बूट/मोजे टाळावे.



ुचेस इ. नसावीत

पारं पा रक/धा मक पोशाख घालून येणा-या उमेदवारांनी आ ण द यांग उमेदवारांनी
उपि थत हावे.
पर

े या यव थेम ये काह

कं वा पर

संगी असा

येईल.
पर

ेची साम ी तथा

रपो टग या वेळेपूव अगोदरच क ावर

याचा प रणाम चाचणी वतरणावर आ ण/ कं वा

य यय सुधार याचा पूणतः य न केला जाईल, याम ये उमेदवारांना एका
वलंब होणे ग ृ हत आहे . पु हा पर ा घेणे या बाबतचा नणय हा पर ा घेणा-या

ेस

सं थेचा/मंडळाचा नणय अं तम असेल. उमेदवार पु हा पर
उमेदवार जर हल यास तयार नसेल कं वा पर

यांचा वापर संपक साधन, लूटूथ, कॅमेरा इ.

ि कंग साठ

य यय ये याची श यता पूणतः नाकार यात येणार नाह ;

नकाल तयार कर यावर होऊ शकतो. अशा

जागेहून दस
ु -या जागे त हल वणे

(12)

ाथ

टँ प इंक पॅड आणावे. क चे काम कर यासाठ कागद पुर वले जातील;

क चे काम क



(11)

या आ ण हातांची बोटं सुकल

ा

ेसाठ कोणताह दावा क

शकणार नाह .

येत भाग घे यास तयार नसेल अशा उमेदवारांना

या वलंब झाले या

येस

येमधन
ू संपण
ू पणे वगळ यात

याब दलची कोणतीह अ य मा हती, संपूण कं वा भागांमधे उघड करणे,

का शत करणे, पु हाः नमाण करणे,
सारण आ ण जमा करणारे कं वा प र ा क ामधे दला जाणारा कागद घेऊन जाणारे कं वा पर े या

ांस मट करणे, जमा करणे कं वा

साम ीचा बेकायदे शीर बाळग यांवर कायदे शीर कायवाह कर यात येईल.
(13)

भरती कर या या कोण याह

कर याबाबतीत, प र ाथ स भरती

येतील कोण याह भागामधे, प र ाथ
येमधे अपा

येम ये भाग घे याची परवानगी दल जाणार नाह . जर

कधी ल ात आ यास याला

वारा खोट मा हती दे णे/ कं वा

ये या नयमांचे उ लंघन

घो षत केले जाईल आ ण भ व यात भू म अ भलेख वभागा या कोण याह भरती
या बाबतीत चालू असले या

ये या प ह या भागापासन
ू च अपा
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ठर व यात येईल.

येम ये नदशनास आले नाह परं तु नंतर

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 & ink stamp pad
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 and biometric 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
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