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लोकसेवा आयोगामाफत िदनांक 4 जून, 2017 रोजी घे यात आले या महारा

वनसेवा (पूव)

परी ा-2017 चा िनकाल िदनांक 8 ऑग ट, 2017 रोजी जाहीर कर यात आला आहे . सदर पूव परी ेत अहता ा त
ठरले या उमेदवारां या बैठक

मांकाची यादी व गुणांची सीमारे षा आयोगा या संकेत थळावर िस द कर यात आली

आहे .
2.

तुत पूव परी े साठी उमे दवारांनी ऑनलाईन प दतीने केले या अज त िदले या मािहती या

आधारे , यांची पा ता तपास या या अटी या अधीन राहू न, पूव परी े या िनकालाआधारे मु य परी े स पा
ठरले या उमे दवारांपैकी िविहत कालावधीत मु य परी े साठी अज करणा-या व परी ा शु क

भरणा-या

अहता ा त उमे दवारांनाच मु य परी े स

ठरणा या

वेश दे यात ये ईल. अशा तपासणीनुसार अपा

उमे दवारांची उमे दवारी आयोगाकडू न कोण याही ट यावर र कर यात ये ईल.
3. मु य परी ा िदनांक 15 ऑ टोबर, 2017 रोजी घे यात ये ईल.
4. तुत िनकालाआधारे मु य परी े या

वेशासाठी पा

(गुणव ाधारक) खेळाडू चा दावा केले या उमेदवारांनी शालेय िश ण व
रोजी या शासन िनणयानुसार व यास अनुस न

ठरले या व अज त

ािव य ा त

ीडा िवभागा या िदनांक 1 जुलै, 2016

िस द कर यात आले या िदनांक 18ऑग ट, 2016

रोजी या शु दीप कानुसार िवषयांिकत गट-ब पदासाठी िविहत केलेली खे ळिवषयक अहता धारण करीत
अस याबाबतचा संबंिधत िवभागीय
खेळाडू उमेदवारांनी यां या

ीडा उपसंचालकांचा अहवाल ा त करणे अिनवाय राहील. त नुषंगाने संबंिधत

ीडािवषयक

माणप ाची िवभागीय उपसंचालक,

ीडा व युवक सेवा संचालनालय

यांचेकडू न तातडीने पडताळणी क न घे णे आव यक आहे .
5.

तुत पूव परी े या िनकाला या आधारे मु य परी े या वेशासाठी पा ठरले या उमेदवारांना यांनी

अज त नमूद केले या मोबाईल

मांकावर एसएमएस दारे कळिव यात येईल. यावेळी उमेदवाराने मु य परी े या

वेशासाठी ऑनलाईन प दतीने आव यक मािहती व परी ा शु क िविहत मुदतीत िविहत प दतीने सादर करणे
आव यक राहील. यािशवाय उमेदवारास मु य परी े या

वेशासाठी पा

समज यात येणार नाही. तसेच, पूव

परी ेसाठी सादर केले या अज तील दावेच मु य परी ेकिरता वकाराह ठरतील.

िठकाण:- मुंबई
िदनांक:- 8 ऑग ट, 2017

महारा

िवजया पडते
उपसिचव,
लोकसेवा आयोग.मुंबई

