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महारा  लोकसेवा आयोगातफ िद. 6 व 20  ऑ टोबर, 2019  रोजी “
“ ” या संवग तील

एकूण 33 पदांकिरता परी ा घे यात आली होती.  तुत परी ेसाठी संबंिधत उमेदवारांनी अज त केलेले दावे
िनकालासाठी िवचारात घेऊन सदर दा यां या अनुषंगाने िशफारसपा  उमेदवारांची पा ता शासन तरावर,  मूळ

माणप ांआधारे तपास या या अटी या अधीन राहून,  सदर परी ेचा िनकाल िद. 16 जुलै, 2020  रोजी जाहीर
कर यात आला आहे.

2. सदर परी ेम ये को हापूर िज ातील (  हे
रा यात थम आले आहेत.  तसेच मागासवगवारीतून व मिहलांम ये िज ातील ीमती शदे मिनषा
नामदेव   ा थम आ या आहेत.
 3.  तुत िनकाल समांतर आर णा या मु ांसंदभ त तसेच अ य मु ांसंदभ त िविवध
मा. यायालयात/मा. यायािधकरणात दाखल कर यात आले या याियक करणांवरील अंितम यायिनणया या
अधीन राहून जाहीर कर यात आला आहे.
 4.    अज त ािव य ा त (गुणव ाधारक) खेळाडूचा दावा केले या उमेदवारांनी शालेय िश ण व ीडा
िवभागा या िदनांक 1 जुलै, 2016 रोजी या  शासन िनणयानुसार व यास अनुस न िस द कर यात आले या
िदनांक 18  ऑग ट, 2016  व िदनांक 11 माच, 2019  रोजी या शु दीप कानुसार आिण त नंतर शासनाने या
संदभ त वेळोवेळी िनगिमत केले या आदेशानुसार िवषयांिकत गट-'क' पदासाठी िन चत केलेली ीडािवषयक
अहता धारण करीत अस याबाबत, पूव परी ेचा अज सादर कर याचा अंितम िदनांक हणजेच िद. 6 मे, 2019
रोजीचे कवा त पूव चे ीडा माणप  व यासंदभ तील उ त िदनांकाचा कवा त पूव चा संबंिधत िवभागीय

ीडा उपसंचालकांचा,  ीडा माणप  पडताळणीबाबतचा अहवाल कागदप े तपासणी या वेळी सादर करणे
अिनवाय राहील.
 5.  तुत परी े या या उमेदवारांना यां या उ रपि केतील गुणांची पडताळणी करावयाची आहे,
अशा उमेदवारांनी गुणप के ोफाईलम ये पाठिव या या िदनांकापासून 10 िदवसांत,  आयोगाकडे ऑनलाईन
प दतीने िविहत नमु यात अज करणे आव यक आहे.  (कृपया आयोगा या संकेत थळावरील उमेदवारांनी
“उमेदवारांना सवसाधारण सूचना” मधील सूचना . 3.8 पहावी).

  6.  सदर िनकाल आयोगा या संकेत थळावर िस द कर यात आला आहे.


