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लोकसेवा आयोगातफ िद.26 ऑग ट, 2018 व िद. 20 ऑ टोबर, 2018 रोजी

घे यात

दु यम सेवा अराजपि त, गट ब (मु य) परी ा- 2018 (रा य कर िनरी क) या पदा या

एकूण 34 जागांचा िनकाल संबंिधत उमेदवारांनी अज त केले या दा यां या अनुषंगाने यांची पा ता शासन तरावर
मुळ माणप ांव न तपास या या अटी या अधीन राहु न िदनांक 18 माच, 2019 रोजी जाहीर कर यात आला आहे .
2. सदर परी ेम ये रायगड या िज हयातील

ी.कराळे रोहन अजुन, बैठक

मांक MB001389

हे रा यातून व मागासवगवारीतून थम आले आहे त. तसेच मिहला वगवारीतून को हापूर या िज हयातील
भाबुजे केतकी महावीर, बैठक

ीमती

मांक MB001082, हया रा यात थम आ या आहे त.

3. उमेवारां या मािहतीसाठी

तुत िनकाल व

येक वग किरता िशफारसपा ठरले या शेवट या उमेदवाराचे

गुण (cut off marks ) व तपशीलवार गुणव ायादी आयोगा या संकेत थळावर िस द कर यात आली आहे .
4. 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 तसेच यास अनुस न िस द कर यात आले या िदनांक
18 ऑग ट, 2016 व िद. 11 माच, 2019 रोजी या शु दीप कातील तरतूदीनुसार आिण त नंतर शासनाने या संदभ त
वेळोवेळी िनगिमत केले या आदे शानुसार िवषयांिकत गट-ब (अराजपि त) पदासाठी िन चत केलेली
अहता व

ीडा माणप पूव परी े या अज

ीडा िवषयक

वकार या या िद. 20 माच, 2018 रोजी कवा त पूव धारण करणे

आव यक राहील. तसेच यासंदभ तील संबंिधत िवभागीय

ीडा उपसंचालकांचा

अहवाल िनयु तीपुव शासनाकडे सादर करणे आव यक राहील. सदर

ीडा

ीडा माणप पडताळणीबाबतचा
माणप

पडताळणी अहवाल शासन

तराव न तपासूनच संबंिधत उमेदवारा या िवषयांिकत पदावरील िनयु तीबाबतची कायवाही शासनातफ कर यात येईल.
5.

तुत अंितम िनकालात िशफारसपा न ठरले या या उमेदवारांना यां या उ रपि केतील गुणांची पडताळणी

करावयाची आहे . अशा उमेदवारांनी गुणप के ोफाईल म ये पाठिव या या िदनांकापासून 10 िदवसांत, आयोगाकडे
ऑनलाईन प दतीने िविहत नमु यात अज करणे आव यक आहे . (कृ पया आयोगा या संकेत थळावरील उमेदवारांना
सवसाधारण सूचनेतील सूचना

िदनांक : 18 माच, 2019
िठकाण : मुंबई

मांक 3.8 पहावे)
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