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MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 11/10/2017

LIST OF CANDIDATES - ELIGIBLE FOR RECOMMENDATION THROUGH WAITING LIST

Roll No. Candidates' Name MarksCategory Recommendation RemarkSr.
No.

Advertisement No. 47/2016

SALES TAX INSPECTOR MAIN EXAMINATION - 2015

MB002223 CHAVHAN MILIND BALIRAM 120
  

 DT-A - General - Wt - 11 DT(A)

MB002084 BHIVASE PRACHI SAKHARAM 119
  Female

 OPEN - Female - Wt - 12 Open

MB002241 JADHAO MRUNAL PRAKASH 117
  Female

 OPEN - Female - Wt - 23 Open

MB002334 SAWARKAR LATIKA DHONDBAJI 117
  Female

 OPEN - Female - Wt - 34 Open

MB002255 MANE MINAL HEMANT 116
  Female

 OPEN - Female - Wt - 45 Open

MB001140 Khopade Komal Nandkumar 115
  Female

 OPEN - Female - Wt - 56 Open

MB001032 ubale kishor shrimant 111
PH Blindness or Low Vision  

 PH - Blindness or Low Vision - Wt - 17 Open

MB002167 Sachin Kisan Adhagale 108
  

 SC - General - Wt - 18 SC

MB002078 thakur anita chandrajitsingh 95
  Female

 DT-A - Female - Wt - 19 DT(A)

MB001332 GAMBHIRE EKNATH LAXMAN 66
 Sports 

 ST - Sports - Wt - 110 ST

टीप-  
1) उपरो त िनकालात नमदु केले या सव उमेदवारां या िशफारशी यांनी ततु परी े या अज त नमदू केले या 

दा यां या अनषंुगाने यांची पा ता मळू माणप ाव न तपास या या अटी या अधीन राहून शासनाकडे 
कर यात येत आहे. उमेदवारांनी आवेदनप ात िदलेली मािहती खोटी अथवा चकुीची आढळून आ यास 
अथवा आवेदनप ातील दा यानसुार आव यक माणप ांची पतूता न के यास, अिधसचूनेतील तरतूदीनसुार 
शासन तरावर दावे तपासतांना व अ य कारणामळेु अपा  ठरणा-या संबंिधत उमेदवारांची उमेदवारी 
कोण याही ट यावर र  कर यात येईल. 

2) सदर िशफारस यादीत नमदू केले या खेळाडू वगवारीतील उमेदवारां या िशफारशी शासन िनणय शालेय 
िश ण व ि डा िवभाग . रा ीधो-2002/ . .68/ ीयसेु-2, िदनांक 1 जलुै, 2016 मधील तरतूदी वये 
यांची ीडा िवषयक माणप े िवभागीय उपसंचालक, ीडा व यवुक सेवा यांनी तपास या या अटी या 
अधीन राहून शासनाकडे कर यात येत आहेत.  

3) िवकलांग य त साठी असले या वयोमय देचा फायदा घेऊ इ छणा या उमेदवारांनी शासन िनणय, सावजिनक 
आरो य िवभाग, मांक अ िक-2012/ . .297/आरो य-6, िदनांक 6 ऑ टोबर, 2012 मधील 
आदेशानसुार SADM या निवन संगणक णाली ारे िवतिरत कर यात आलेले नवीन नमु यातील 
िवकलांग वाचे माणप  सादर करणे अिनवाय रािहल.   

 


