
क्रमममांक-1442/गट-क समांययुकक-लल.टमां./2019/कतेरम-ब                                     लद. 27 ऑगसट, 2019

महमरमषष्ट्र ललोकसतेवम आयलोग 
    महमरमषष्ट्र गट-क सतेवम (पपूवर) पररीकम 2019 (जमलहरमक क्र. 06/2019)
“लललपक-टमांकलतेखक (मरमठरी व इमांग्रजरी), गट-क” पदमसमठरीचम लनिकमल 

घलोषणम 
महहारहाषष्ट्र ललोकससेवहा आयलोगहातरर्फे दद. 16 जजून, 2019 रलोजजी “महमरमषष्ट्र गट-क सतेवम (पपूवर) पररीकम 2019” घसेणयहात

आलजी हलोतजी. प्रसतस्तुत परजीकसेमधजून “लललपक-टमांकलतेखक (मरमठरी व इमांग्रजरी), गट-क” पदहासहाठजी दवकलप ददलसेलयहा उमसेदवहारहारांमधजून
लललपक-टमांकलतेखक (मरमठरी व इमांग्रजरी) (मयुखय) पररीकतेसमठरी पहात्र ठरलसेलयहा उमसेदवहारहारांचहा दनकहाल    दद. 27 ऑगसस, 2019
रलोजजी जहाहजीर करणयहात आलहा आहसे.   दलदपक-सरांकलसेखक (मरहाठजी व इरांग्रजजी)  पदहाकदरतहा पजूवर्व परजीकसेत अहर्वतहाप्रहापत ठरलसेलयहा
उमसेदवहारहारांचयहा बबैठक क्रमहारांकहाचयहा यहादहा व प्रसतस्तुत परजीकसेचजी गस्तुणहारांचजी सजीमहारसेषहा उमसेदवहारहारांचयहा महादहतजीसहाठजी आयलोगहाचयहा
www.mpsc.gov.in यहा सरांकसेतसस्थळहावर प्रदसधद करणयहात आलजी आहसे.

2.  उपरलोकत दनकहालहानस्तुसहार अहर्वतहाप्रहापत ठरलसेलयहा सवर्व उमसेदवहारहारांनहा तयहारांनजी तयहारांचयहा आवसेदनपत्रहात नमजूद कसेलसेलयहा
दहावयहारांचयहा अनस्तुषरांगहानसे तयहारांचजी पहात्रतहा तपहासणयहाचयहा असजीचयहा अधजीन रहाहजून मस्तुखय परजीकसेसहाठजी पहात्र ठरदवणयहात आलसे आहसे.  प्रसतस्तुत
परजीकसेत पहात्र ठरलसेलसे जसे उमसेदवहार मस्तुखय परजीकसेसहाठजी दवदहत मस्तुदतजीत ऑनलहाईन पधदतजीनसे अजर्व करतजील व दवदहत परजीकहा शस्तुलक
भरतजील अशहाच उमसेदवहारहारांनहा मस्तुखय परजीकसेसहाठजी प्रवसेश दसेणयहात यसेईल.  उमसेदवहारहारांनजी आवसेदनपत्रहात ददलसेलजी महादहतजी खलोसजी अस्थवहा
चस्तुकजीचजी असलयहाचसे आढळजून आलयहास सरांबरांदधत उमसेदवहारहारांचजी उमसेदवहारजी कलोणतयहाहजी सपपयहावर रद्द करणयहात यसेईल, यहाचजी ककृपयहा
उमसेदवहारहारांनजी ननोंद घयहावजी.  

3.    मस्तुखय परजीकसेचहा सरांयस्तुकत पसेपर क्र. 1 दद. 06 ऑकसलोबर, 2019 रलोजजी घसेणयहात यसेईल. 
4.  प्रसतस्तुत  दनकहालहाआधहारसे  दलदपक-सरांकलसेखक (मरहाठजी व इरांग्रजजी) गस-क पदहाचयहा मस्तुखय परजीकसेचयहा प्रवसेशहासहाठजी पहात्र

ठरलसेलयहा व अजर्जात प्रहादवणयप्रहापत खसेळहाडजूचहा दहावहा कसेलसेलयहा उमसेदवहारहारांनजी शहालसेय दशकण व क्रजीडहा दवभहागहाचयहा ददनहारांक 1 जस्तुलबै,
2016  रलोजजीचयहा शहासन दनणर्वयहानस्तुसहार व तयहास अनस्तुसरून प्रदसधद करणयहात आलसेलयहा ददनहारांक 18  ऑगसस, 2016  रलोजजीचसे
शस्तुधदजीपत्रक व ददनहारांक 11  महाचर्व,  2019  रलोजजीचसे शस्तुधदजीपत्रक व तदनरांतर शहासनहानसे यहासरांदभर्जात वसेळलोवसेळजी दनगर्वदमत कसेलसेलयहा
आदसेशहानस्तुसहार दवषयहारांदकत "गस-क"  पदहासहाठजी दनशशचत कसेलसेलजी क्रजीडहा दवषयक अहर्वतहा धहारण करजीत असलयहाबहाबत,  पजूवर्व
परजीकसेचहा अजर्व सहादर करणयहाचयहा अरांदतम ददनहारांकहाचसे महणजसेच दद. 6  मसे, 2019 रलोजजीचसे ककवहा तदपजूवर्वीचसे क्रजीडहा प्रमहाणपत्र सहादर
करणसे आवशयक रहाहजील. तससेच परजीकसेचहा अजर्व भरणयहाचयहा अरांदतम ददनहारांकहापजूवर्वीचजी सरांबरांदधत उपसरांचहालक, क्रजीडहा व यस्तुव क ससेवहा
यहारांचयहाकडसे प्रमहाणपत्र पडतहाळणजीसहाठजी अजर्व सहादर करणसे व तयहासरांदभर्जातजील पलोचपहावतजी  सहादर करणसे बरांधनकहारक आहसे.  तससेच
खसेळहाडजू उमसेदवहारहारांनजी सरांबरांदधत दवभहागजीय उपसरांचहालक, क्रजीडहा व यस्तुवक ससेवहा यहारांनजी प्रमहादणत कसेलसेलहा क्रजीडहा प्रमहाणपत्र पहात्रतसेचहा
अहवहाल कहागदपत्रसे पडतहाळणजीचयहावसेळजी सहादर करणसे बरांधनकहारक  आहसे.  

5. प्रसतस्तुत परजीकसेचहा दनकहाल समहारांतर आरकणहाचयहा मस्तुदहासरांदभर्जात दवदवध महा. नयहायहालयहात/महा. नयहायहादधकरणहात दहाखल
करणयहात आलसेलयहा नयहादयक प्रकरणहातजील अरांदतम दनणर्वयहाचयहा अधजीन रहाहजून प्रदसधद करणयहात आलहा आहसे.
 6.  आरस्थकदृषसयहा दस्तुबर्वल घसकहारांतजील (EWS)  उमसेदवहारहारांकरजीतहा शहासन दनणर्वय,  सहामहानय प्रशहासन दवभहाग,
क्रमहारांक:रहाआधलो-4019/प्र.क्र.31/16-अ,  दद.  12  रसेबस्तुवहारजी,  2019  अनवयसे दवदहत करणयहात आलसेलसे प्रमहाणपत्र,  कहागदपत्रसे
पडतहाळणजीचयहावसेळजी सहादर करणसे आवशयक रहाहजील.

7.  प्रसतस्तुत पजूवर्व परजीकसेचयहा दनकहालहाचयहा आधहारसे मस्तुखय परजीकसेचयहा प्रवसेशहासहाठजी पहात्र ठरलसेलयहा उमसेदवहारहारांनहा तयहारांनजी अजर्जात
नमजूद कसेलसेलयहा मलोबहाईल क्रमहारांकहावर एसएमएसदहारसे वबैयशकतकदरतयहा कळदवणयहात यसेईल. मस्तुखय परजीकसेचयहा प्रवसेशहासहाठजी ऑनलहाईन
पधदतजीनसे अजर्व व परजीकहा शस्तुलक दवदहत मस्तुदतजीत सहादर करणसे आवशयक रहाहजील.  तयहादशवहाय उमसेदवहारहास मस्तुखय परजीकसेचयहा
प्रवसेशहासहाठजी पहात्र समजणयहात यसेणहार नहाहजी.  तससेच पजूवर्व परजीकसेसहाठजी सहादर कसेलसेलयहा अजर्जातजील दहावसेच मस्तुखय परजीकसेकदरतहा सवजीकहारहाहर्व
ठरतजील.

लठकमण : मयुमांबई               उपसलचव(पररीकम-2)      
लदनिममांक : 27 ऑगसट, 2019                       महमरमषष्ट्र ललोकसतेवम आयलोग

http://www.mpsc.gov.in/

