महारा

लोकसेवा आयोग

- : पध परी ांचे अंदािजत वेळाप क व स
अ. .
1

परी े चे नांव

जािहरात

पोलीस उप िनरी क परी ा 2016

थती सन - 2018 : -

िदनांक:- 1 ऑ टोबर, 2018

पूव परी ा िदनांक मु य परी ा िदनांक

िदनांक 30 स टबर, 2018 पयतची

28 ऑग ट, 2016

11 िडसबर, 2016

िदनांक 2 िडसबर, 2016 रोजी ा त मागणीप ानुसार जािहरात िदनांक 7 िडसबर, 2016 रोजी
िस द. िदनांक 12 माच, 2017 रोजी घे यात आले या पूव परी ेचा िनकाल िदनांक 18 मे,
2017 रोजी जाहीर. िदनांक 25 जून, 2017 रोजी आयोिजत मु य परी ेचा िनकाल िदनांक 12
स टबर, 2017 रोजी जाहीर.िदनांक 20 जून, 2018 रोजी अंितम िनकाल जाहीर.

िडसबर, 2016

2 एि ल,2017

16,17 व 18
स टबर,2017

िदनांक 14 िडसबर, 2016 रोजी जािहरात िस द. वेळाप कानुसार िदनांक 2 एि ल, 2017 रोजी
पूव परी ा झाली. िदनांक 21 जुलै, 2017 रोजी पूव परी च
े ा िनकाल जाहीर. वेळाप कानुसार
आयोिजत मु य परी ेचा िनकाल िदनांक 17 एि ल, 2018 रोजी जाहीर. िदनांक 30 मे, 2018 रोजी
अंितम िनकाल जाहीर.

मे, 2016

थती

2

रा य सेवा परी ा 2017

3

पोलीस उप िनरी क मय िदत िवभागीय पध परी ा 2017

जानेवारी
2017

12 माच, 2017

11 जून, 2017

िदनांक 29 एि ल, 2017 रोजी ा त मागणीप ानुसार शासन पिरप क/ जािहरात िदनांक 14 जून,
2017 रोजी िस द. िदनांक 10 स टबर, 2017 रोजी पूव परी ा झाली. िदनांक 24 िडसबर,
2017 रोजी आयोिजत मु य परी ेचा िनकाल िदनांक 6 एि ल, 2018 रोजी जाहीर.

4

सहायक मोटार वाहन िनरी क परी ा 2017

जानेवारी
2017

30 एि ल, 2017

6 ऑग ट, 2017

िदनांक 24 जानेवारी,2017 रोजी ा त मागणीप ानुसार जािहरात िदनांक 30 जानेवारी, 2017
रोजी िस द. वेळाप कानुसार मु य परी ा झाली. िदनांक 31 माच, 2018 रोजी अंितम िनकाल
जाहीर.

5

िलिपक-टं कलेखक परी ा 2017

फे व
ु ारी,
2017

14 मे, 2017

3 स टबर, 2017

िदनांक 4 माच, 2017 रोजी ा त मागणीप ानुसार जािहरात िदनांक 6 एि ल, 2017 रोजी िस द.
िदनांक 11 जून, 2017 रोजी पूव परी ा झाली. वेळाप कानुसार मु य परी ा झाली. िदनांक 18
एि ल, 2018 रोजी अंितम िनकाल जाहीर.

6

िदवाणी यायािधश किन ठ तर व यायदं डािधकारी थम वग परी ा
2017

फे व
ु ारी,
2017

21 मे, 2017

8 ऑ टोबर, 2017

िदनांक 15 माच, 2017 रोजी जािहरात िस द. वेळाप कानुसार पूव परी ा झाली. िदनांक 8
ऑ टोबर, 2017 रोजी आयोिजत मु य परी ेचा िनकाल िदनांक 30 िडसबर, 2017 रोजी
जाहीर. िदनांक 21 फे व
ु ारी, 2018 रोजी अंितम िनकाल जाहीर.

माच,2017

4 जून, 2017

15 ऑ टोबर,
2017*

िदनांक 1 एि ल,2017 रोजी ा त मागणीप ानुसार िदनांक 6 एि ल, 2017 रोजी जािहरात िस द.
वेळाप कानुसार पूव परी ा झाली. वेळाप कानुसार मु य परी ा झाली. मु य परी ेचा िनकाल िदनांक
28 िडसबर, 2017 रोजी जाहीर. िदनांक 16 एि ल, 2018 रोजी अंितम िनकाल जाहीर

माच,2017

9 जुलै, 2017

7

महारा
महारा

8

वन सेवा परी ा 2017
अिभयांि की सेवा पूव परी ा 2017

8.1 महारा

यांि की अिभयांि की सेवा मु य परी ा 2017

26 नो हबर, 2017

8.2 महारा

िवदयुत अिभयांि की सेवा मु य परी ा 2017

26 नो हबर, 2017

8.3 महारा
8.4 महारा

थाप य अिभयांि की सेवा मु य परी ा 2017
िवदयुत/यांि की अिभयांि की सेवा मु य परी ा 2017

सहायक क अिधकारी, रा य कर िनरी क,पोलीस उपिनरी क
संय ु त पूव परी ा 2017
9

17 िडसबर, 2017

फ त थाप य अिभयांि की संवग चे मागणीप ा त. िदनांक 20 एि ल, 2017 रोजी
जािहरात िस द. वेळाप कानुसार थाप य अिभयांि की सेवा पूव व मु य परी ा झाली.

24 िडसबर, 2017
एि ल, 2017

16 जुलै, 2017

9.1 पोलीस उप िनरी क मु य परी ा 2017

5 नो हबर, 2017

9.2 सहायक क अिधकारी मु य परी ा 2017

10 िडसबर, 2017

9.3 रा य कर िनरी क मु य परी ा 2017

7 जानेवारी, 2018

िदनांक 26 एि ल, 2017 रोजी जािहरात िस द. वेळाप कानुसार पूव परी ा झाली.
वेळाप कानुसार तुत तीन पदांची मु य परी ा झाली. िदनांक 21 एि ल, 2018 रोजी
सहायक क अिधकारी व िदनांक 2 मे, 2018 रोजी रा य कर िनरी क पदां या मु य
परी ेचा अंितम िनकाल जाहीर. िदनांक 2 ऑग ट,2018 रोजी पोलीस उपिनरी क
पदाचा मु य परी ेचा िनकाल जाहीर.

10

कर सहायक परी ा 2017

एि ल, 2017

20 ऑग ट, 2017

31 िडसबर, 2017

िदनांक 29 एि ल, 2017 रोजी ा त मागणीप ानुसार िदनांक 17 मे, 2017 रोजी जािहरात
िस द. वेळाप कानुसार पूव व मु य परी ा झाली. िदनांक 21 एि ल, 2018 रोजी अंितम
िनकाल जाहीर.

11

महारा

एि ल, 2017

30 जुलै, 2017

17 िडसबर, 2017

िदनांक 12 एि ल, 2017 रोजी जािहरात िस द. वेळाप कानुसार पूव व मु य परी ा झाली. िदनांक 17
िडसबर, 2017 रोजी आयोिजत मु य परी ेचा िनकाल िदनांक 5 एि ल, 2018 रोजी जाहीर. िदनांक 15
मे, 2018 रोजी अंितम िनकाल जाहीर.

12

महारा िश ण सेवा, गट-ब ( शासन शाखा) मय िदत िवभागीय
पध परी ा 2017

13 ऑग ट, 2017

िदनांक 17 मे, 2017 रोजी शासन पिरप क िस द. िदनांक 13 ऑग ट, 2017 रोजी
लेखी परी ा झाली.

कृ िष सेवा परी ा 2017

मे, 2017

13

रा य सेवा परी ा 2018
महारा दु यम सेवा संय ु त पूव परी ा 2018
14.1 महारा दु यम सेवा मु य परी ा 2018
संयु त पेपर मांक 1

14

15
16

मांक 2

14.3 महारा दु यम सेवा मु य परी ा 2018- पेपर
रा य कर िनरी क

मांक 2

14.4 महारा दु यम सेवा मु य परी ा 2018- पेपर
सहायक क अिधकारी

मांक 2

18,19 व 20 ऑग ट, 2018

जानेवारी, 2018

6 मे, 2018

---

2 स टबर, 2018
30 स टबर, 2018
---

कृ िष सेवा परी ा 2018

गट-क सेवा संय ु त पूव परी ा 2018

---

6 ऑ टोबर, 2018

17

17.3 महारा गट-क सेवा मु य परी ा 2018- पेपर
दु यम िनरी क, रा य उ पादन शु क, गट-क

मांक 2

17.4 महारा गट-क सेवा मु य परी ा 2018-पेपर
कर सहायक

मांक 2

18

महारा

19

महारा

वन सेवा परी ा 2018
अिभयांि की सेवा संय ु त पूव परी ा 2018

19.1 महारा

यांि की अिभयांि की सेवा मु य परी ा 2018

19.2 महारा

िवदयुत अिभयांि की सेवा मु य परी ा 2018

19.3 महारा
19.4 महारा

फे व
ु ारी, 2018

20 मे, 2018

9 स टबर, 2018

अ ाप मागणीप नाही.

माच, 2018

10 जून, 2018

---

21 ऑ टोबर, 2018
---

---

माच, 2018

24 जून, 2018

एि ल, 2018

8 जुलै, 2018

21

सहायक क अिधकारी मय िदत िवभागीय पध परी ा 2018

िश ण सेवा, गट-ब शासन शाखा मय िदत िवभागीय पध परी ा 2018

* िदनांक 7 जानेवारी, 2017 रोजी

28 ऑ टोबर, 2018
--17 नो हबर, 2018

---

िवदयुत/यांि की अिभयांि की सेवा मु य परी ा 2018

महारा

4 नो हबर, 2018

2 िडसबर, 2018

थाप य अिभयांि की सेवा मु य परी ा2018

20

ा त िदनांक :- (1) पोलीस उप िनरी क - 21 फे व
ु ारी, 2018
(2) रा य कर िनरी क - 22 फे व
ु ारी, 2018
(3) सहायक क अिधकारी - 27 स टबर, 2017
(ब) िदनांक 28 फे व
ु ारी, 2018 रोजी जािहरात िस द. िदनांक 13 मे, 2018 रोजी पूव
परी ा झाली.
(क) िदनांक 9 जुलै, 2018 रोजी रा य कर िनरी क, िदनांक 10 जुलै,2018 रोजी सहायक
क अिधकारी व िदनांक 11 जुलै, 2018 रोजी पोलीस उप िनरी क पदां या पूव परी ेचा
िनकाल जाहीर.
(ड) िदनांक 26 ऑग ट, 2018 रोजी पूव िनयोिजत वेळाप कानुसार संयक
ु त पेपर मांक
1 तसेच िदनांक 2 स टबर, 2018 रोजी पोलीस उप िनरी क संवग करीता पेपर मांक 2
आयोिजत. िदनांक 20 ऑ टोबर,2018 रोजी रा य कर िनरी क व िदनांक 27
ऑ टोबर, 2018 रोजी सहायक क अिधकारी संवग करीता मु य परी ा घे याचे
तािवत.
िदनांक 26 फे व
ु ारी, 2018 रोजी मागणीप ा त. िदनांक 7 माच, 2018 रोजी जािहरात
िस द. िदनांक 20 मे, 2018 रोजी पूव परी ा झाली. िदनांक 21 जुलै, 2018 रोजी पूव
परी ेचा िनकाल जाहीर. वेळाप कानुसार मु य परी ा झाली.

14 ऑ टोबर, 2018

मांक 2

(अ) मागणीप

8 स टबर, 2018

17.1 महारा गट-क सेवा मु य परी ा 2018
संयु त पेपर मांक 1
17.2 महारा गट-क सेवा मु य परी ा 2018- पेपर
िलिपक-टं कलेखक

िदनांक 29 िडसबर, 2017 रोजी जािहरात िस द. वेळाप कानुसार पूव परी ा झाली.
िदनांक 28 जून, 2018 रोजी पूव परी ेचा िनकाल जाहीर. वेळाप कानुसार मु य परी ा झाली.

13 मे, 2018

फे व
ु ारी, 2018

सहायक मोटार वाहन िनरी क परी ा 2018
महारा

8 एि ल, 2018

26 ऑग ट 2018

14.2 महारा दु यम सेवा मु य परी ा 2018- पेपर
पोलीस उप िनरी क

महारा

िडसबर, 2017

24 नो हबर, 2018
25 नो हबर, 2018
15 िडसबर, 2018

(अ) मागणीप

ा त िदनांक :(1) िलिपक-टं कलेखक - 12 माच, 2018
(2) दु यम िनरी क, रा य उ पादन शु क, गट-क - 8 िडसबर, 2017
(3) कर सहायक - 13 माच, 2018
(ब) िदनांक 22 माच, 2018 रोजी जािहरात िस द. िदनांक 10 जून, 2018 रोजी पूव परी ा
झाली.
(क) िदनांक 16 ऑग ट, 2018 रोजी दु यम िनरी क, रा य उ पादन शु क, गट-क, िदनांक 18
ऑग ट, 2018 रोजी िलिपक-टं कलेखक व कर सहायक पदां या पूव परी ेचा िनकाल जाहीर.
(ड) मु य परी ेचे संयु त पेपर मांक 1 व पेपर मांक 2 पूव िनयोिजत वेळाप कानुसार
घे याचे तािवत.

िदनांक 31 जानेवारी, 2018 रोजी मागणीप ा त. िदनांक 15 माच, 2018 रोजी जािहरात
िस द. वेळाप कानुसार पूव परी ा झाली. िदनांक 7 स टबर, 2018 रोजी पूव परी ेचा िनकाल
जाहीर. पूव िनयोिजत वेळाप कानुसार मु य परी ा घे याचे तािवत.
(अ) मागणीप ा त िदनांक :(1) यांि की अिभयांि की - मागणीप नाही.
(2) िवदयुत अिभयांि की - िदनांक 27 एि ल, 2018
(3) थाप य अिभयांि की . िदनांक 19, 26 िडसबर, 2017,27 एि ल, 2018
(4) िवदयुत/यांि की अिभयांि की - मागणीप नाही.
(ब) िदनांक 4 मे, 2018 रोजी जािहरात िस द. वेळाप कानुसार पूव परी ा झाली.

मे, 2018

---

4 ऑग ट, 2018

मागणीप नाही.

मे, 2018

---

25 ऑग ट, 2018

पिरपूण मागणीप नाही.

िस द घोषणेनस
ु ार परी ेचे िदनांक सुधािरत

सुिनल अवताडे
उप सिचव, महारा लोकसेवा आयोग.

