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शुध्दीपतर्क
जािहरात.कर्. 80/2014
महारा टर् लोकसेवा आयोगातफ सहायक आयुक्त (अन्न) तथा पदिनदिशत अिधकारी, अन्न व
औषध शासन, गट-अ च्या 19 पदांसाठी आयोगातफ िद .15 माचर् , 2014 रोजी जािहरात िसध्द करण्यात
आली होती. सदर पदाच्या जािहराती संदभार्त मा. MAT, मुंबई येथे दाखल झाले या मूळ अजर् कर्मांक
514/2014 संदभार्त मा. MAT ने िद. 12 ऑग ट, 2014 रोजी िदले या िनणर्यानुसार ‘अन्न सुरक्षा व
माणके िनयम 2011’ मधील िनयम कर्मांक 2.1.2 मधील 1(तीन)(अ) मधील तरतुदीनुसार महारा टर्
शासनाच्या सेवेत िनयुक्त झाले ले अन्न सुरक्षा अिधकारी (अन्न िनरीक्षक) पदावरील कमर्चारी उपरोक्त
पदासाठी पातर् ठरतात अशा उमेदवारांनी वेब-बे ड (Web-based) ऑनलाईन अजर् आयोगाच्या
www.mahaonline.gov.in या वेबसाईट ारे िदनांक 1 ऑक्टोबर, 2014 ते िदनांक 15 ऑक्टोबर,
2014 या कालावधीत सादर करणे आव यक आहे .उमेदवारांनी िविहत पध्द्तीने अजर् सादर करून शु क
भरण्याची तसेच टे ट बक
ँ े मध्ये परीक्षा शु क भरण्याकरीता चलनाची त घे ण्याची कायर्वाही िदनांक 15
ऑक्टोबर, 2014 रोजी 23.59 पयत पूणर् करणे आव यक आहे .त्यानंतर सदर वेबिंलक बंद होईल .
चलना ारे परीक्षाशु क भरावयाचे झा यास भारतीय टे ट ब ँकेमध्ये िदनांक 16 ऑक्टोबर, 2014 पयत
ब ँकेच्या कायार्लयीन वेळेत भरणे बंधनकारक आहे . िविहत िदनांकानंतर परीक्षा शु क भर यास वैध मानले
जाणार नाही, तसेच परीक्षा शु काचा परतावाही केला जाणार नाही. अिधक मािहतीसाठी जा.कर्. 80/2014,
िदनांक 15 माचर् , 2014 पहावी. त्यामधील तरतुदीनुसार उमेदवारांच्या अनुभवांची गणना िदनांक 4 एि ल
2014 पयत करण्यात येईल तसेच वयाची गणना िदनांक 1 जुलै, 2014 पयत करण्यात येईल.
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