
महारा  लोकसेवा आयोग 
    महारा  गट-क (पवू) परी ा 2018 (जािहरात . 23/2018)

“िलिपक-टंकलेखक (मराठी व इं जी), गट-क” पदासाठीचा िनकाल 
घोषणा 

महारा  लोकसेवा आयोगातफ िद.  10  जनू,  2018  रोजी “महारा  गट-क (पवू)  परी ा

2018” घे यात आली होती.   ततु परी ेमधन ू “िलिपक-टंकलेखक (मराठी व इं जी),  गट-क”

पदासाठी िवक प िदले या उमेदवारांमधन ू िलिपक-टंकलेखक (मराठी व इं जी) (मु य)  परी ेसाठी

पा  ठरले या उमेदवारांचा िनकाल     िद. 18 ऑग ट, 2018 रोजी जाहीर कर यात आला आहे.  िलिपक-

टंकलेखक (मराठी व इं जी) पदाकिरता पवू परी ेत अहता ा त ठरले या उमेदवारां या बैठक मांका या

या ा व ततु परी ेची गणुांची सीमारेषा उमेदवारां या मािहतीसाठी आयोगा या www.mpsc.gov.in

या संकेत थळावर िस द कर यात आली आहे.

2.  उपरो त िनकालानसुार अहता ा त ठरले या सव उमेदवारांना यांनी यां या आवेदनप ात

नमदू केले या दा यां या अनषंुगाने यांची पा ता तपास या या अटी या अधीन राहून मु य परी ेसाठी

पा  ठरिव यात आले आहे.  ततु परी ेत पा  ठरलेले जे उमेदवार मु य परी ेसाठी िविहत मदुतीत

ऑनलाईन प दतीने अज करतील व िविहत परी ा शु क भरतील अशाच उमेदवारांना मु य परी ेसाठी

वेश दे यात येईल.  उमेदवारांनी आवेदनप ात िदलेली मािहती खोटी अथवा चकुीची अस याचे आढळून

आ यास संबंिधत उमेदवारांची उमेदवारी कोण याही ट यावर र  कर यात येईल,  याची कृपया

उमेदवारांनी न द यावी.  

3.  मु य परी ेचा संयु त पेपर . 1 िद. 14 ऑ टोबर, 2018 रोजी घे यात येईल. 

4. ततु िनकालाआधारे मु य परी े या वेशासाठी पा  ठरले या व अज त ािव य ा त

(गणुव ाधारक)  खेळाडूचा दावा केले या उमेदवारांनी शालेय िश ण व ीडा िवभागा या िद.  1 जलैु,

2016 रोजी या शासन िनणयानसुार िवषयांिकत गट-क पदासाठी िविहत केलेली खेळिवषयक अहता

धारण करीत अस याबाबत संबंिधत िवभागीय ीडा उपसंचालकांकडून िविहत िदनांकास ीडा माणप

पडताळणी केलेली असणे अिनवाय राहील.

5.  ततु परी ेचा िनकाल समांतर आर णा या मु ासंदभ त िविवध मा.  यायालयात/मा.

यायािधकरणात दाखल कर यात आले या याियक करणातील अंितम िनणया या अधीन राहून िस द

कर यात आला आहे.
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