
  

 

 ( नमनुा क्रमाांक – २ ) 

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write 

 

 

This    is    to    certify    that,    I    have    examined    Mr/Ms/Mrs 

……………………………………………………………………………(Name of the Candidate with 

disability), a person with …………………………………………………………… (Nature and 

percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), 

S/o/D/o………………………………………………………….., a resident of 

…………………………………………………………………………………………(Village/District/ 

State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing 

to his/her disability. 

 

 
 

Signature 

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of 

a Government health care institution 

 
Name and Designation 

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal 

Place:- 

Date:- 

 

 
Note:- Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (e.g. Visual 

impairment – Ophthalmologist, Locomotor disability – Orthopaedic specialist/PMR). 



  

नमनुा क्रमाांक – ३ 
 

अनगु्रह कालावधीची {compensatory Time}मागणी करणा-या उमेदवाराने द्यावयाचे प्रमाणपत्र. 
 परीके्षचे न ांव  :-  WRD JE 2019 Examination 

उमेदवाराची  माहहती :-   
१)  उमेदव र चे  सांपूर्ण न ांव :-   
२) उमेदव र च   अर्ण क्रम ांक (Application ID)  :-   
३)  मोब ईल  क्रम ांक   :-   

 
- प्रमाणपत्र-  

 
मी  ननम्नस्व क्षरीक र   श्री/श्रीमती/ कुम र/कुम री                                                     (उमेदव र चे न ांव) 

  य  परीके्षकरीत  प त्र उमेदव र ख लील प्रम रे् प्रनतज्ञ पत्र करतो की, 
१) म झ्य  म निती व समरु्तीप्रम रे् वरील म निती सत्य व नबनचूक आिे.  नवकल ांग उमेदव र ांन  अनुग्रि क ल वधी 
{compensatory Time} पुरनवण्य सांदर्भातील तसेच र्लसांपद  नवर्भ ग ने नदलेल्य  इतर सवण सूचन  आम्िी 
व चल्य  असून त्य चे क टेकोरपरे् प लन करण्य ब बत िमी देतो.  
२)  नवनित नदवय ांगत्व ब बतचे सक्षम प्र नधक -य ने प्रद न केलेले वैध प्रम र्पत्र उमेदव र कडे उपलब्ध असून ते 
कोर्त्य िी टप्पप्पय वरील चौकशीच्य  वेळी स दर करण्य ांत येईल. 
३) हदवयाांगत्वामळेु उमेदवार स्वत: उत्तरे हलहहण्यासाठी सक्षम नसल्याने उत्तरे नलनिण्य च्य  वेग वर मयाद  येत 
असल्य मुळे परीके्षच्य  वेळी अनुग्रि क ल वधी {compensatory Time} आवश्यक असल्य ब बत ननवड 
प्रनक्रय  अथव  ननवडीनांतर क म वर रुरू् िोत न  अथव  अन्य कोर्त्य िी टप्पप्पय वर सक्षम प्र नधक -य ने ननयुक्त 
केलेल्य  वैद्यनकय मांडळ ची ख त्री पटनवण्य ची र्ब बद री उमेदव र ची आिे. 
४) उमेदव र ननयम नुस र प्रत्येक त स ल  २० नमनीट ांच  अनुग्रि वेळेस ठी {compensatory Time} 
  प त्र आिे, य ची मल  र् र्ीव आिे. 
५) अनुग्रि वेळ घेण्य ब बत नवनित ननकष ची उमेदव र ांकडून पुतणत  िोत न िी अथव  उमेदव र ने स्वत:बद्दल 
नदलेली म निती चुकीची/खोटी असल्य चे अथव  उमेदव र ांकडून कोर्तीिी म निती दडवून ठेवल्य चे कोर्त्य िी 
टप्पप्पय वर ननदशणन स आल्य स उमेदव र ची उमेदव री रद्द करुन उमेदव र स व लेखननक स र्लसांपद  नवर्भ ग च्य  
स्वेच्छ नधक र नुस र आयोग म र्ण त आयोनर्त केल्य  र् र् -य  परीक्ष ांमधून प्रनतरोनधत (Debar)  करण्य ांत येईल 
अथव  इतरिी क यदेशीर क रव ई करण्य ांत येईल. अश  प्रकरर्ी उमेदव र ची  श सन सेवेतील पद वर ननयुक्ती 
झ ली असेल तर त्य ची  सेव  सम प्पती योग्य ठरेल ,य ची मल  र् र्ीव आिे. 
 
उमेदव र ची स्व क्षरी / अांगठ   :-                                      
नदन ांक :-               
 
 
 
 
 


