
महारा  लोकसेवा आयोग
िव ीकर िनरी क (मु य) परी ा 2017  (जा. .69/2017)

घोषणा
महारा  लोकसेवा आयोगतफ िद. 7जानेवारी, 2018 रोजी  घे यात आले या िव ीकर िनरी क (मु य)

परी ा- 2017 या एकूण 251 पदांचा अंितम िनकाल संबंिधत उमेदवारांनी अज त केले या दा यां या अनषंुगाने यांची
पा ता शासन तरावर मळु माणप ांव न तपास या या अिधन राहुन िदनांक 2 मे, 2018 रोजी जाहीर कर यात आला
आहे.

2. सदर परी ेम ये नांदेड या िज हयातील ी.िशवाजी बालाजी जाकापरेु, बैठक मांक PN004308 हे
रा यातनू थम आले आहेत व ठाणे या िज हयातील ी. मोद यंबक केदार, बैठक मांक MB001214 हे
मागासवगवारीतनू थम आले आहेत.  तसेच मिहला वगवारीतनू सांगली या िज हयातील ीमती िशतल अंबा णा
बंडगर, बैठक मांक PN003201  हया रा यात थम आ या आहेत.

3. उमेवारां या मािहतीसाठी ततु िनकाल व येक वगकिरता िशफारसपा  ठरले या शेवट या उमेदवाराचे
गणु ( cut off marks ) आयोगा या संकेत थळावर िस द कर यात आले आहेत.

4. सहायक क  अिधकारी /  िव ीकर िनरी क /  पोलीस उपिनरी क संयु त (पवू)  परी ेकिरता 3,30,909
उमेदवारांना  वेश दे यात आला होता.  सदर परी ेमधन िव ीकर िनरी क मु य परी ेकिरता  ू 4430 उमेदवार अहता ा त
ठरले होते.  ततु मु य परी ा िद.7  जानेवारी, 2018 रोजी  घे यात आली होती.

5. अज त ािव य ा त (गणुव ाधारक)  खेळाडूचा दावा केले या उमेदवारांनी,  शालेय िश ण व ीडा
िवभागा या िदनांक 1  जलैु,  2016  रोजी या  शासन िनणयानसुार व यास अनसु न िस द कर यात आले या िदनांक
18ऑग ट, 2016 रोजी या शु दीप कातील तरतदूीनसुार आिण त नंतर शासनाने या संदभ त वेळोवेळी िनगिमत केले या
आदेशानसुार िवषयांिकत गट-ब (अराजपि त)  पदासाठी िन चत केलेली ीडा िवषयक अहता धारण करीत
अस याबाबतचा, पवू परी ेचा अज सादर कर याचा अंितम िदनांक 16 मे, 2017 रोजीचे कवा त पवू चे ीडा माणप  व
मु य परी ेचा  अज सादर कर याचा अंितम िदनांकाचा हणजेच िदनांक 27 ऑ टोबर, 2017 रोजीचा कवा त पवू चा
संबंिधत िवभागीय ीडा उपसंचालकांचा,  ीडा माणप  पडताळणीबाबतचा अहवाल िनयु तीपवू  सादर करणे अिनवाय
रािहल.

6. िवकलांग य तीसाठी  असले या वयोमय देचा फायदा घेऊ  इ छणा या उमेदवारांनी शासन िनणय,
सावजिनक आरो य िवभाग,  मांक अ िक-2012/ . .217/आरो य-6  िदनांक 6  ऑ टोबर,  2012  मधील
आदेशानसुार SADM या निवन संगणक णाली ारे िवतरीत कर यात आलेले नवीन नमु यातील िवकलांग वाचे
माणप  सादर करणे अिनवाय रािहल.

7. ततु अंितम िनकालात िशफारसपा  न ठरले या या उमेदवारांना यां या उ रपि केतील गणुांची पडताळणी
करावयाची आहे.   अशा उमेदवारांनी गणुप के ोफाईल म ये पाठिव या या िदनांकापासनू 10  िदवसांत,  आयोगाकडे
ऑनलाईन प दतीने िविहत नमु यात अज करणे आव यक आहे.   (कृपया आयोगा या संकेत थळावरील उमेदवारांना
सवसाधारण सचूनेतील सचूना मांक 3.8 पहावे)

िदनांक :  2 मे, 2018              िवजया पडते
िठकाण : मुंबई                                         उपसिचव
                                                                                                                    महारा  लोकसेवा आयोग


