
दिव्यांग उमेिवयरयांकरीतय मयगगिर्गक सचूनय  
 

 १.  सदर लिंक ही फ़क्त ददव्यांग उमेदवयरयांनी अद्य्यवत करयव्यची आहे. 
२.  उमेदवयर स्वत: िेंखदनकयची व्वस्थय करणयर असल््यने िेंखदनकयची  शैक्षदणक अहहतय उमेदवयरयच््य 
शैक्षदणक अहहतेपेक्षय एक टप्पय कमी असणे आवश््क आहे. त््यकरीतय उमेदवयरयने दवदहत नमुन््यमध््े  
(नमनुय क्रमयांक -१)  वचनपत्र  (Letter of Undertaking for Using  Own Scribe in PDF format) 
भरुन सांकेतस्थळयवर अपिंोड करणे बांधनकयरक आहे. 
३.ददव्यांग उमेदवयरयने िेंखदनकयच््य दनवडीसांदभातीिं सदर सूचनयांचे कोणत््यही प्रकयरे उल्िंांघन केिें 
असल््यचे कोणत््यही टप्प््यवर दनदशहनयस आल््यस उमेदवयर व िेंखदनकयवरीिं इतर कय्देशीर 
कयरवयईसह सांबांदधत उमेदवयरयची उमेदवयरी रदद करण््यत ्ेईिं.  
४. िेंखदनकयची आदण /अथवय अनुग्रह कयिंयवधीची मयगणी करण््यत आिेंल््य ददव्यांग उमेदवयरयांनी  
परीके्षच््य ददवशी सांबांदधत उपकें द्रप्रमूख/ समवेक्षक ्यांचेकडे सवह सांबांदधत मूळ प्रमयणपते्र तपयसणी करतय 
सयदर करणे अदनवय ह् आहे. 
५. िेंखदनकयची आवश््कतय असणय-्य  व केवळ अनुग्रह कयिंयवधीची  (Compensatory Time)  
मयगणी करण््यत आिेंल््य ददव्यांग  उमेदवयरयांनी परीके्षच््य वेळी खयिंीिं कयगदपते्र  सयदर करणे अदनवय ह् 
आहे… 
         (i) शयसन दनणह् ,सयवहजदनक आरोग्् दवभयग, क्रमयांक अप्रदक-२०१२/प्र.क्र.२९७/आरोग््-६,  

  ददनयांक ६ ऑक्टोबर २०१२ अथवय शयसन  दनणह् सयवहजदनक आरोग्् दवभयग  क्रमयांक 
अप्रदव-  २०१८/   सीआर ४६/आरोग््-६, ददनयांक १४ सप्टेंबर २०१८ नुसयर सांगणक 
प्रणयिंीवदयरे  दवतरीत करण््यांत   आिेंिें दवदहत नमुन््यतीिं व कय्मस्वरुपी दकमयन ४० %  
ददव्यांगत्व असिेंबयबतचे मूळ    प्रमयणपत्र व  त््यची स्वसयक्षयांकीत छय्यांदकत प्रत. 

(ii) ददव्यांगत्वयमुळे उमेदवयर स्वत: उत्तरे दिंहीण््यसयठी सक्षम नसल््यबयबत दवदहत  प्रयदधकय-
्यने  प्रमयदणत केिेंिें मूळ प्रमयणपत्र  (नमनुय क्रमयांक – २ ) (Certificate regrding  
physical  Limitation in an examince to write ) व त््यची स्वसयक्षयांदकत छय्यांदकत प्रत. 

  (iii)  िेंखदनकयचे मूळ आधयरकयडह / पॅनकयडह/ स्मयटह कयडह प्रकयरचे ड्रयईवहींग िंयईसन्स/ मतदयन 
ओळखपत्र/ पयसपोटह ्यपैकी एक (ओळख पडतयळणीसयठी)  व त््यची स्वसयक्षयांदकत 
छय्यांदकत प्रत( फ़क्त िेंखदनकयची आवश््कतय असणय-्य  उमेदवयरयांकरीतय िंयगू) 

            (iv)  िेंखदनकयची मदत घेणय-्य  उमेदवयरयने िेंखदनकयसह द्यव्यचे दवदहत नमुन््यतीिं    
       (नमनुय क्रमयांक-४) सां्ुक्त प्रमयणपत्र (िेंखदनकयच््य पयसपोटह  आकयरयच््य फोटोसह) (फ़क्त 

िेंखदनकयची आवश््कतय असणय-्य  उमेदवयरयांकरीतय िंयगू) 
        (v) स्वत:चय िेंखदनक  वयपरण््यसांदभात दवदहत नमुन््यतीिं  (नमनुय क्रमयांक -१) मूळ                    

वचनपत्र  (Letter of Undertaking for Using  Own Scribe). (फ़क्त िेंखदनकयची 
आवश््कतय असणय-्य  उमेदवयरयांकरीतय िंयगू) 

             (vi) अनुग्रह कयिंयवधीची  (Compensatory Time) मयगणी करणय-्य उमेदवयरयने  द्ययव्यचे   
प्रमयणपत्र (नमनुय क्रमयांक – ३ )(केवळ अनुग्रह कयिंयवधीची मयगणी करणय-्य उमेदवयरयनय 
िंयगू) 

 
 
 



६.   मयगणी करण््यत आिेंल््य ददव्यांग उमेदवयरयांपैकी िेंखदनकयची स्वत:  व्वस्थय करणय-्य 
उमेदवयरयांबयबत सांबांदधत िेंखदनकयच््य परीक्षय कें द्रयवरीिं उपस्स्थतीबयबतची जबयबदयरी उमेदवयरयची रयहीिं. 
िेंखदनक उपस्स्थत नसल््यच््य कयरणयस्तव ऐनवेळी िेंखदनकयची व्वस्थय जिंसांपदय दवभयगयच््य  
कय्ािं्यमयफह त कोणत््यही पदरस्स्थतीत केिंी जयणयर नयही. 
७.    िेंखदनकयची  मदत घेण््यची मयगणी करण््यत आिेंल््य उमेदवयरयांनय  परीके्षच््य प्रत््ेक तयसयसयठी 
२० दमनीटे ्यप्रमयणे अनुग्रह कयिंयवधी  (Compensatory Time)   अनुजे्ञ् रयहीिं. 
८.   िेंखदनकयची मदत न घेतय केवळ अनुग्रह कयिंयवधीची मयगणी करण््यत आिेंल््य उमेदवयरयांनयही   
परीके्षच््य प्रत््ेक तयसयसयठी २० दमनीटे ्यप्रमयणे अनुग्रह कयिंयवधी  (Compensatory Time)   अनुजे्ञ् 
रयहीिं. 
९. िेंखदनकयची मदत घेण््यबयबत अथवय अनुग्रह कयिंयवधी घेण््यबयबत दवदहत दनकषयांची 
उमेदवयरयांकडून पुतहतय होत नसल््यचे अथवय उमेदवयरयने स्वतबद्दिं तसेच िेंखदनकयबद्दिं ददिेंिंी मयदहती 
चुकीची/खोटी असल््यचे अथवय उमेदवयरयांकडून अथवय िेंखदनकयकडून कोणतीही मयदहती दडवून ठेवल््यचे 
कोणत््यही टप्प््यवर दनदशहनयस आल््यस,सांबांदधत उमेदवयरयची परीके्षची उमेदवयरी रदद करुन उमेदवयरयस 
व िेंखदनकयस जिंसांपदय दवभयगयमयफ़ह त स्वेच्छयदधकयरयनुसयर जिंसांपदय दवभयगयमयफह त आ्ोदजत केल््य 
जयणय-्य परीक्षयांमधून प्रदतरोदधत (Debar)  करण््यांत ्ेईिं व /अथवय इतरही कय्देदशर कयरवयई करण््यांत 
्ेईिं. अशय प्रकरणी उमेदवयरयची शयसन सेवेतीिं पदयवर दन्ुक्ती झयिंी असेिं तर त््यची सेवय समयप्ती 
करण््यस तो पयत्र रयहीिं. 
१०.  लेखदनकयची आवश््कतय असणय-्य  दिव्यांग उमेिवयरयांनी नमनुय क्रमयांक १, २ व ४ भरून 
हे एकयच PDF मध््े अपलोड करणे आवश््क आहे. 
११.   लेखदनकयची आवश््कतय नसणय-्य परांतू अनगु्रह कयलयवधीची मयगणी करणय-्य उमेिवयरयांनी 
नमनुय २ व ३ भरून हे एकयच PDF मध््े अपलोड करणे आवश््क आहे. 

 

 


