
 रा यातील ािव य ा त खेळाडंूना शासन सेवेतील िविवध संवग तील नामिनदशनाने भर यात येणा-या पदावंर िनयु तीकरीता 
शासन िनणय, शालेय िश ण व ीडा िवभाग, मांक  रा ीधो- २००२/ . . ६८ / ीयुसे-२, िदनांक ०१ जुलै,२०१६ तसेच त नंतर 
शासनाकडून वेळोवेळी जारी कर यात आले या आदेशानुसार कायप दती िविहत कर यात आली आहे. 

यासंदभ तील शासन शु दीप क, शालेय िश ण व ीडा िवभाग मांक रा ीधो-२००२/ . . ६८/ ीयुसे-२, िदनांक २४ 
ऑ टोबर, २०१९ अ वये िविहत कर यात आले या कायप दतीनुसार 
खेळाडू वग तुन आर णाचा दावा केले या उमेदवारांना यां या दा या या पृ ठयथ िवहीत कागदप े सादर करणे अिनवाय आहे. 
३.     तुत आर णाचा दावा केले या उमेदवारांनी यां या 
दा या या पृ ठयथ आव यक कागदप / माणप े िविहत मुदतीत  सादर कर यासंदभ त खालील माणे कायवाही करणे आव यक 
आहे – 

(१) सदर पिर ेकरीता आयोगा या ऑनलाईन अज णाली दारे अज सादर करताना खेळाडू आर णाचा दावा केले या 
उमेदवारांनी संबंिधत उमेदवार वा त यास असले या िवभागातील स म ीडा ािधकरणाने िनगिमत केलेला ीडा माणप  
पडताळणी अहवाल अथवा स म ीडा ािधकरणाकडे ीडा माणप  पडताळणीकरीता केले या अज ची पोचपावती 
यापैकी लागू असेल ती कागदप े, या कागदप ां या कॅन ती पुरावा हणून सादर करावीत. 

(२) वैध ीडा माणप  पडताळणी अहवाल अथवा ीडा माणप  पडताळणीकरीता केले या अज वरील पोचपावतीचा िदनांक 
अज वकार या या अंितम िदनांकापूव चा हणजेच  पुव चा असणे अिनवाय  आहे. 

(३) खेळाडू आर णा या दा या या अनुषंगाने वरील माणे ीडा माणप  पडताळणी आहवाल आिण/ अथवा अज  
वीकार या या अंितम िदनांकापूव   स म ीडा ािधकरणाने माणप  पडताळणीकरीता केले या अज ची  पोचपावती 

सादर न के यास संबंिधत उमेदवारांचा खेळाडू आर णाचा दावा र  कर यात येईल  व अशा प दतीने र  केलेला दावा 
नंतर या कोण याही ट यावर िवचारात घेतला जाणार नाही. 

(४) वैध ीडा माणप  पडताळणी अहवाल  पुव चा नस यास सदर िदनांकापूव  ीडा माणप  
पडताळणीकरीता केले या अज ची पोचपावती सादर करणे आव यक आहे. 

(५) ीडा माणप  पडताळणी अहवाल अथवा ीडा माणप  पडताळणी करीता केले या अज या पोचपावतीची त 
आयोगास पाठिवताना यावर उमेदवाराने वतःचे नाव, परी ेचे नाव, बैठक मांक व अज न दणी मांक नमूद क न थम 
वसा ांिकत करावे व यानंतर माणप / पोचपावती कॅन करणे आव यक आहे. 

(६) आयोगास सादर केले या पुरावा/ कागदप ा या आधारे उमेदवार संबंिधत िनवडीसाठी अपा  आढळून आ यास याचा 
खेळाडू आर णाचा दावा र  कर यात येईल. 

(७) खेळाडू आर णासाठी अज दारे दावा केले या उमेदवारांनी यां या दा यापृ ठयथ वरील माणे वैध पुरावा सादर न के यास 
अथवा आयोगाकडे सादर केलेली कोणतीही कागदप े अथवा माणप े नंतर कोण याही ट यावर कोण याही कारणा तव 
खोटी, बनावट, खाडाखोड केलेली, अवैध, संबंिधत शासन आदेश/िनयमानुसार जारी न केलेली अथवा स म  अिधका-याने 

दान न केलेली अस याचे आढळून आ यास अशी कृती आयोगाची फसवणूक करणारी समज यात येऊन आयोगामाफत 
घे यात येणा-या सव परी ा व िनवड पासून उमेदवारास आयोगा या वे छािधकारानुसार ितरोिधत कर यात येईल तसेच 
अशा उमेदवारांिव  संबंिधत काय ातील तरतदुीनुसार कारवाई सु दा कर यात येईल. 

४.       वरील माणे वैध ीडा माणप  पडताळणी अहवाल आिण/ अथवा  पूव  ीडा पडताळणी 
करीता स म ािधकरणाकडे केले या अज या पोचपावतीची कॅन त examination-2@mpsc.gov.in या इमेल आयडीवर 

 पयत सादर करणे अिनवाय आहे. यानंतर ा त िवनंतीचा िवचार कर यात येणार नाही. 
 

उप सिचव, परी ा-२ 
          महारा  लोकसेवा आयोग 

 
 


