महहारहाषष्ट्र ललोकससेवहा आयलोग
(जहाहहरहात क्रमहामांक – 14/ 2018)
महहारहाषष्ट्र ददुययम ससेवहा अरहाजपहतत गट-ब (पपूव)र पररीकहा - 2018
सहहायक कक अहधिकहाररी पदहामांसहाठरीचहा हनिकहाल घलोहषित
घलोषिणहा
महहारहाषष्ट्र ललोकससेवहा आयलोगहातरर्फे दद. 13 मसे, 2018 रलोजजी महहारहाषष्ट्र ददुययम ससेवहा अरहाजपहतत, गट-ब (पपूवर)
पररीकहा – 2018 घसेणयहात आलजी हलोतजी.

प्रसतस्तुत परजीकसेमधधन सहहायक कक अदधकहारजी पदहासहाठजी दवकलप ददलसेलयहा

उमसेदवहारहारांमधधन सहहायक कक अदधकहारजी (मस्तुखय) परजीकसेसहाठजी पहात्र ठरलसेलयहा उमसेदवहारहारांचहा दनकहाल ददनहारांक 10 जस्तुलल, 2018
रलोजजी जहाहजीर करणयहात आलहा आहसे . प्रसतस्तुत पदहाकदरतहा पधवर्व परजीकसेत अहर्वतहाप्रहापत ठरलसेलयहा उमसेदवहारहारांचयहा बलठक क्रमहारांकहाचयहा
यहादहा व प्रसतस्तुत परजीकसेचजी गस्तुणहारांचजी सजीमहारसेषहा उमसेदवहारहारांचयहा महादहतजीसहाठजी आयलोगहाचयहा www.mpsc.gov.in यहा वसेबसहाईटवरहजी
प्रदसधद करणयहात आलजी आहसे.
2. प्रसतदुत पपूवर पररीकसेसहाठरी उमसेदवहारहामांनिरी ऑनिलहाईनि पधदतरीनिसे कसेलसेलयहा अजर्जात हदलसेलयहा महाहहतरीचयहा आधिहारसे ,
तयहामांचरी पहाततहा तपहासणयहाचयहा अटरीचयहा अधिरीनि रहाहपूनि, पपूवर पररीकसेचयहा हनिकहालहाआधिहारसे मदुखय पररीकसेस पहात ठरलसेलयहा
उमसेदवहारहामांपपैकरी हवहहत कहालहावधिरीत मदुखय पररीकसेसहाठरी अजर करणहा-यहा व पररीकहा शदुलक भरणहा-यहा अहरतहाप्रहापत
उमसेदवहारहामांनिहा मदुखय पररीकसेस प्रवसेश दसेणयहात यसेईल. अशहा तपहासणरीनिदुसहार अपहात ठरणहाऱयहा उमसेदवहारहामांचरी उमसेदवहाररी
आयलोगहाकडपूनि कलोणतयहाहरी टपपयहावर रद्द करणयहात यसेईल, यहाचरी ककृपयहा निनोंद घसेणयहात यहावरी.
3.

मदुखय पररीकसेचहा समांयदुकत पसेपर क्रमहामांक 1 हदनिहामांक 26 ऑगसट, 2018 रलोजरी घसेणयहात यसेईल.

4.

प्रसतस्तुत दनकहालहाआधहारसे सहहायक कक अदधकहारजी मस्तुखय परजीकसेचयहा प्रवसेशहासहाठजी पहात्र ठरलसेलयहा व अजर्जात

प्रहादवणयप्रहापत (गस्तुणवतहाधहारक) खसेळहाडधचहा दहावहा कसेलसेलयहा उमसेदवहारहारांनजी शहालसेय दशकण व क्रजीडहा दवभहागहाचयहा दद. 1 जस्तुलल, 2016
रलोजजीचयहा शहासन दनणर्वयहानस्तुसहार व तयहास अनस्तुसरुन प्रदसधद करणयहात आलसेलयहा ददनहारांक 18 ऑगसट, 2016 रलोजजीचयहा
शस्तुधदजीपत्रकहानस्तुसहार दवषयहारांदकत गट-ब पदहासहाठजी दवदहत कसेलसेलजी खसेळदवषयक अहर्वतहा धहारण करजीत असलयहाबहाबतचहा सरांबरांदधत
दवभहागजीय क्रजीडहा उपसरांचहालकहारांचहा दवदहत ददनहारांकहाचहा अहवहाल प्रहापत करणसे अदनवहायर्व रहाहजील. तदनस्तुषरांगहानसे सरांबरांदधत खसेळहाडध
उमसेदवहारहारांनजी तयहारांचयहा क्रजीडहादवषयक सवर्व प्रमहाणपत्रहाचजी दवभहागजीय उपसरांचहालक, क्रजीडहा व यस्तुवक ससेवहा सरांचहालनहालय यहारांचसेकडधन
तहातडजीनसे पडतहाळणजी करुन घसेणसे आवशयक आहसे.
5. प्रसतस्तुत पधवर्व परजीकसेचयहा दनकहालहाचयहा आधहारसे मस्तुखय परजीकसेचयहा प्रवसेशहासहाठजी पहात्र ठरलसेलयहा उमसेदवहारहारांनहा तयहारांनजी अजर्जात
नमधद कसेलसेलयहा मलोबहाईल क्रमहारांकहावर एसएमएसवदहारसे कळदवणयहात यसेईल. तयहावसेळजी उमसेदवहारहानसे मस्तुखय परजीकसेचयहा प्रवसेशहासहाठजी
ऑनलहाईन पदधतजीनसे आवशयक महादहतजी व परजीकहा शस्तुलक दवदहत मस्तुदतजीत दवदहत पधदतजीनसे सहादर करणसे आवशयक रहादहल .
तयहादशवहाय उमसेदवहारहास मस्तुखय परजीकसेचयहा प्रवसेशहासहाठजी पहात्र समजणयहात यसेणहार नहाहजी तससेच , पधवर्व पदरकसेसहाठजी सहादर कसेलसेलयहा
अजर्जातजील दहावसेच मस्तुखय परजीकसेकरजीतहा ससवकहारहाहर्व ठरतजील.
6. प्रसतस्तुत परजीकसेचहा दनकहाल समहारांतर आरकणहाचयहा मस्तुमु्दयहासरांदभर्जात दवदवध महा. नयहायहालयहात/महा. नयहायहादधकरणहात
दहाखल करणयहात आलसेलयहा नयहादयक प्रकरणहातजील अरांदतम दनणर्वयहाचयहा अधजीन रहाहधन प्रदसधद करणयहात आलहा आहसे .

हठकहाण - मदुमांबई
ददनहारांक - 10 जदुलपै, 2018

हदपक उरहाडसे
अवर सहचव
महहारहाषष्ट्र ललोकससेवहा आयलोग, मदुमांबई.

