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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
No
1

Name of post

Date of Exam

Time

10/12/2017

10.30 AM to 11.30AM

2

Assistant Chemical Analyser(Mobile
Forensic SupportUnit)
Assistant Chemical Analyser

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
Authentication & Speaker Identification)
Scientific Officer (Cyber Crime, Tape
Authentication & Speaker Identification).

17/12/2017

1.30 PM to 2.30 PM

17/12/2017

4.00 PM to 5.00 PM

5

उमेद वाराांना सुच ना
1.
2.
3.

4.
5.
6.

उमेदवारानी भरलेल्या अर्ाणवरुन स्नव्वळ तात्पुरत्या थवरुपात लेख ी परीक्षेसाठी प्रवेश देण् यात येत आहे.अांस्तम स्नवड करताना अर्ाणत नमुद करण्यात आलेल्या
प्रमार्पत्रात तफावत आढळल्यास सदर स्नवड रदद करण्यात येईल.
उमेदवाराने अर्ाणत नमुद के लेले प्रवर्ण घटक यानुसार त्या त्या आरक्षर् प्रवर्ाण त त्याांचे नाव समास्वष्ट करण्यात येत आहे. त्याचप्रमार्े सांबांस्ित घटकात स्नवड होईल.
उमेदवारानी येताना याप्रवेश पत्रासोबतआपला फोटो असलेले शासन ान े अस्िकृ त के लेल े ओळख पत्र (आिार काडण/स्नवडर्ूक ओळखपत्र इत्यादी.) सोबत आर्र्े
बांिनकारक आहे. पररक्षेच्यावेळेस यावरुन आपल्या उमेदवारीची शहास्नशा के ली र्ाईल. उमेदवाराची ओळख खोटी आढळल्यास त्यास पररक्षा देण् यास प्रस्तबांि
के लार्ावून त्यावर फौर्दारी र्ुन्हा दाखल करण्यात येईल.
पररक्षा कें द्राच्या पररसरात तसेच पररक्षा सुरु असताना िुम्रपान, र्ुट खा,सुपारीव इतर तांबाखुर्न्य पदािण सेवन करण्यास सक्त मनाई आहे. तसे आढळून आल्यास
उमेदवारास पररक्षेस अपात्र ठरस्वण्यात येईल.
प्रश्न पस्त्रका व उत्तर पस्त्रका वेर्वेर्ळी राहील.
उत्तरपस्त्रका सांर्र्काव्दारे तपासण्यात येर्ार आहे. त्यामुळे उत्तरपस्त्रके ची हाताळर्ी काळर्ीपुवणक करावी. उत्तर पस्त्रका सोडस्वण्यासाठी क ाळयाशाईच्या
बॉलपेनचा वापर करावा.

7.

पररक्षा हॉलमध्ये नोटस/ पुथतके /भ्रमर्ध्वनी/ कॅ लक्युलेट र/ टॅब इ. साहीत्ये र्वळ बाळर्ण्यास सक्त मनाई आहे. असे साहीत्ये आर्ल्यास उमे दवाराने ते थवत: च्या

8.
9.
10.
11.

र्बाबदारीवर परीक्षा कें द्राचे प्रवेशव्दारावरील मुख्य दरवार्ाचे बाहेर ठे वावे. त्याची र्बाबदारी स्नवड सस्मती घेर्ार नाही.
पररक्षाकें द्रावर पररक्षेपुवी 60 स्मस्नटे उपस्थित राहावे. 30 स्मस्नटे अर्ोदर पररक्षार्ृहात सोडण्यात येईल.
पररक्षाहॉल मध्ये र्ैरवतणन के ल्यास अपात्र ठरस्वण्यात येईल.
पररक्षा सांपल्यानांतर उमेदवाराने उत्तरपस्त्रके ची मुळ प्रत व प्रश्नपस्त्रका समवेक्षकाकडे र्मा करर्े अस्नवायण आहे.
भरती सांदभाणतील वेळोवेळी सुचना सांकेतथिळावर प्रस्सध्द करण्यात येतील.

