सहायक मोटार वाहन िनरी क (मु य) परी ा-2017
जािहरात मांक -48/2017
घोषणा
महारा लोकसेवा आयोगातफ सहायक मोटार वाहन िनरी क या पदा या 833 जागांसाठी
िदनांक 6 ऑग ट, 2017 रोजी मु य परीरी ा घे यात आली.
तुत परी ेसाठी संबंिधत उमेदवारांननी
ी
अज त केले ले दावे िनकालासाठी िवचारात घे यात आले आहे त. सदर दा यां या अनुषंगाने िशफारसपा
उमेदवारांची पा ता शासन तरावर मूळ माणप ांव न तपास या या अधीन राहू न सदर परी ेचा िनकाल
िदनांक 31 माच, 2018 रोजी जाहीर कर यात आला आहे .
2. सदर परी ेम ये पुणे येथील
ी. थोरात िवशाल अशोक (बै ठक
मांक
PN008328) हे रा यात थम आले आहे त. मागासवगवारीतून अहमदनगर येथील ी. हरडे िवण
राजाराम (बै ठक मांक PN013016) तसेच मिहला वगवारीतून अहमदनगर येथील ीमती वाळके
नेहल सुदाम (बै ठक मांक PN005112) या रा यातून थम आ या आहे त.
3. तुत परी ेचा ि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 करणातील अंितम
यायिनणया या अधीन राहू न जाहीर कर यात आला आहे .
मूळ अज मांक 436/2017 मधील अंितम आदे शा या अधीन राहू न अराखीव (मिहला)
वगवारीचे एक पद िर त ठे व यात आले आहे .
मूळ अज
मांक 40/2018 व मूळ अज
मांक 41/2018 या करणी मा.
यायािधकरणाने िदनांक 16 माच, 2018 रोजी िदले या आदे शानुसार संभा य बािधत उमेदवारांची
( Affected candidates) नावे संबंिधतांस कळिव याची कायवाही वतं पणे कर यात येत आहे .
4. या िनवड ि ये या पूव परी ेस 69,848 उमेदवारांना वेश दे यात आला होता. पूव
परी े या िनकाला आधारे पा ठरले या 9870 उमेदवारांना मु य परी ेसाठी वेश दे यात आला होता.
तुत िनकाला आधारे 832 उमेदवारांची िशफारस कर यात येत आहे .
5. तुत िनकालाआधारे िशफारसपा ठरले या व अज त ािव य ा त (गुणव ाधारक)
खेळाडू चा 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 रोजी या
शु दीप कातील तरतूदीनुसार आिण त नंतर शासनाने या संदभ त वेळोवेळी िनगिमत केले या आदे शानुसार
िवषयांिकत गट-क पदासाठी िन चत केले ली ीडा िवषयक अहता धारण करीत अस याबाबतचा संबंिधत
िवभागीय ीडा उपसंचालकांचा िविहत िदनांकाचा ीडा माणप पडताळणी अहवाल िनयु तीपूव सादर
करणे अिनवाय राहील .
6.
तुत अंितम िनकालात अहता ा त न ठरले या या उमेदवारांना यां या
उ रपि केतील गुणांची पडताळणी करावयाची आहे , अशा उमेदवारांनी गुणप के
ोफाईलम ये
पाठिव या या िदनांकापासून 10 िदवसात, आयोगाकडे ऑनलाईन प दतीने िविहत नमू यात अज करणे
आव यक आहे . (कृ पया आयोगा या संकेत थळावरील उमेदवारांना सवसाधारण सूचनेतील सूचना . 3.8
पहावी)
िदनांक : 31 माच, 2018
िठकाण- मुंबई
महारा

(िवजया पडते)
उपसिचव,
लोकसेवा आयोग, मुंबई

