सावधी करार पद्धतीने घेण्यात येणाऱ्या सवव परीक्षासाठी पात्र असणायाव ववद्यार्थयाांना सूवित
करण्यात येते की, ज्या ववद्यार्थयाांिे नाव परीक्षेसाठी पात्र उमेदवाराांच्या यादीत नमूद करण्यात
आले आहे परां तु e-mail द्वारे परीक्षा प्रवेशपत्र प्राप्त झाले नाही अशा ववद्यार्थयाांनी खालील
प्रवेशपत्रात मावहती पूणव भरून स्वतःिे अलीकडील छायावित्र विकटवून परीक्षा कें द्रावर
उपवस्ित राहावे.

- आदेशावरून

(परीक्षेस उपवस्ित राहताांना सदर प्रवेशपत्र पररपूणव भरून सोबत आणणे आवश्यक आहे)
Government of Maharashtra
Directorate Of Forensic Science Laboratories, Mumbai, Maharashtra.
Examination
Admit Card for Written Exam (Contract Basis)

Roll no.
Language of Question
Paper

English
Photo

Candidate’s Full Name
Father’s/Husband’s First
Name
Mothers Full Name
Date of Birth

.

Examination Center:

Government Polytechnic
Kherwadi,A.Y.Jung Marg , Bandra
(East), Mumbai, Maharashtra-400051
Mumbai University ,Campus Kalina ,
Mumbai-400098.

Examination Center:

Signature of Candidate
(For the Post Sr Number
1,2,3,4,5 )
( For the Post Sr Number 3)

Note: This admit card is issued for appearing following scheduled written examination on Contract
Basis 2017-18.
Separate Hall Ticket is required for each Examination.
Examination Schedule
Sr Name of post
No
1
Assistant Chemical Analyser(Mobile
Forensic SupportUnit)
2
Assistant Chemical Analyser

Date of Exam

Time

10/12/2017

10.30 AM to 11.30AM

10/12/2017

2.30 PM to 3.30 PM

3

Scientific Assistant

17/12/2017

10.30 AM to 11.30AM

4

Scientific Assistant (Cyber Crime ,Tape
17/12/2017
Authentication & Speaker Identification)
Scientific Officer (Cyber Crime, Tape
17/12/2017
Authentication & Speaker Identification).
उमेदवाराांना सुिना

5

1.
2.
3.

4.
5.
6.

1.30 PM to 2.30 PM
4.00 PM to 5.00 PM

उमेदवारानी भरलेल्या अर्ाववरुन वनव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात लेखी परीक्षेसाठी प्रवेश देण्यात येत आहे.अांवतम वनवड करताना अर्ावत नमुद करण्यात आलेल्या
प्रमाणपत्रात तफावत आढळल्यास सदर वनवड रदद करण्यात येईल.
उमेदवाराने अर्ावत नमुद के लेले प्रवर्व घटक यानुसार त्या त्या आरक्षण प्रवर्ावत त्याांिे नाव समाववष्ट करण्यात येत आहे. त्यािप्रमाणे सांबांवधत घटकात वनवड होईल.
उमेदवारानी येताना याप्रवेशपत्रासोबतआपला फोटो असलेले शासनाने अवधकृ त के लेले ओळखपत्र(आधार काडव/वनवडणूक ओळखपत्र इत्यादी.) सोबत आणणे
बांधनकारक आहे. पररक्षेच्यावेळेस यावरुन आपल्या उमेदवारीिी शहावनशा के ली र्ाईल. उमेदवारािी ओळख खोटी आढळल्यास त्यास पररक्षा देण्यास प्रवतबांध
के लार्ावून त्यावर फौर्दारी र्ुन्हा दाखल करण्यात येईल.
पररक्षा कें द्राच्या पररसरात तसेि पररक्षा सुरु असताना धुम्रपान, र्ुटखा,सुपारीव इतर तांबाखुर्न्य पदािव सेवन करण्यास सक्त मनाई आहे. तसे आढळू न आल्यास
उमेदवारास पररक्षेस अपात्र ठरववण्यात येईल.
प्रश्न पवत्रका व उत्तर पवत्रका वेर्वेर्ळी राहील.
उत्तरपवत्रका सांर्णकाव्दारे तपासण्यात येणार आहे. त्यामुळे उत्तरपवत्रके िी हाताळणी काळर्ीपुववक करावी. उत्तर पवत्रका सोडववण्यासाठी काळयाशाईच्या बॉलपेनिा
वापर करावा.

7.

पररक्षा हॉलमध्ये नोटस/ पुस्तके /भ्रमणध्वनी/ कॅ लक्युलेटर/ टॅब इ. साहीत्ये र्वळ बाळर्ण्यास सक्त मनाई आहे. असे साहीत्ये आणल्यास उमे दवाराने ते स्वत: च्या

8.
9.
10.
11.

र्बाबदारीवर परीक्षा कें द्रािे प्रवेशव्दारावरील मुख्य दरवार्ािे बाहेर ठे वावे. त्यािी र्बाबदारी वनवड सवमती घेणार नाही.
पररक्षाकें द्रावर पररक्षेपव
ु ी 60 वमवनटे उपवस्ित राहावे. 30 वमवनटे अर्ोदर पररक्षार्ृहात सोडण्यात येईल.
पररक्षाहॉल मध्ये र्ैरवतवन के ल्यास अपात्र ठरववण्यात येईल.
पररक्षा सांपल्यानांतर उमेदवाराने उत्तरपवत्रके िी मुळप्रत व प्रश्नपवत्रका समवेक्षकाकडे र्मा करणे अवनवायव आहे.
भरती सांदभावतील वेळोवेळी सुिना सांकेतस्िळावर प्रवसध्द करण्यात येतील.

